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PROIECT DE MANAGEMENT 
 

PENTRU MANAGEMENTUL 
BIBLIOTECII „V.A. URECHIA”  

ÎN PERIOADA 2016-2019 
 
 
 Managementul cultural prezintă marele dezavantaj de a avea ca obiect o realitate greu de 

cuantificat, şi, de aceea, dificil de administrat sub aspectul indicilor financiar-economici ai 

succesului, dar se poate bucura, în recompensă, şi de un avantaj pe măsură, acela de a putea pune 

întotdeauna la lucru imaginaţia, flexibilitatea şi, nu în ultimul rând, creativitatea. Într-adevăr, 

aşezămintele culturale de drept public, cu personalitate juridică, cum este şi Biblioteca Judeţeană 

„V. A. Urechia” din Galaţi, îşi desfăşoară activitatea în special pe bază de programe şi proiecte, 

urmărind să satisfacă nevoile culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală.      

Instituția publică de cultură – Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” - a fost fondată juridic 

în 7 decembrie 1889 prin Decretul Regelui Carol I nr. 3382 și inaugurată în 11 noiembrie 1890 de 

ctitorul său „profesorul Vasile Alexandrescu Urechia, academician, deputat și senator în forul 

legislativ al țării ... scriitor, istoric, pedagog și publicist” (vezi Monografia Bibliotecii V.A. 

Urechia, vol. I, autor Nedelcu Oprea). 

În perioada 9-15 noiembrie 2015, în cadrul „Zilelor Bibliotecii „V. A. Urechia”, s-a  

desfăşurat un amplu program de manifestări care au marcat 125 de ani de existenţă a instituţiei, 

respectiv de la inaugurarea ei ce a avut loc la 11 noiembrie 1890, în prezenţa fondatorului Vasile 

Alexandrescu Urechia. Prezenţa la Galaţi, pe lângă reprezentanţii de frunte ai administraţiei locale 

precum şi ai intelectualităţii, a unor mari personalităţi universitare şi scriitoriceşti din Bucureşti şi 

mai multe oraşe ale ţării a conferit manifestării un caracter naţional, contribuind, încă odată, la 

creşterea prestigiului bibliotecii. A fost, totodată, un bun prilej de a strânge şi mai mult legătura cu 

cititorii şi cu oamenii de cultură din judeţ, dar şi de a recompensa în mod simbolic şi festiv pe cei 

mai importanţi şi mai fideli colaboratori ai Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia”.     

A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri 

privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent. 

 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi este o instituție publică de tip enciclopedic, cu 

personalitate juridică. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" din Galaţi funcţionează ca instituţie 

bugetară, fiind finanţată de către Consiliul Judeţului Galaţi, în a cărui subordine se află, respectiv 

sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  

 Ca instituție publică de cultură Biblioteca se organizează şi funcţionează în conformitate cu 

prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, modificată şi completată, respectiv pe baza 

Legii nr. 111/1995, modificată şi completată, cât şi a Regulamentului-cadru de organizare şi 
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funcţionare a bibliotecilor publice, elaborat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al 

României şi aprobat de Comisia Naţională a Bibliotecilor sub nr. 6611/25.11.2002, respectiv pe 

baza Hotărârii nr. 781/29 martie 2012 a Consiliului Judeţului Galaţi, privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi pe baza Hotărârii nr. 492/12 august 2012 a 

Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii 

Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi. 

Conform art. 30, alin. 2 din Legea 334(r1)/2002 Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” poate 

fi finanţată şi de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi pentru programe culturale, lucrări de 

investiţii şi cheltuieli materiale sau de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de 

persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri. Biblioteca istorică „V.A. 

Urechia” din Galaţi, este găzduită într-o clădire, monument arhitectonic, construită în anul 

1894/1895, de o societate de construcţii românească al cărei preşedinte era prinţul D. Ghica (aceeaşi 

societate care a construit şi Palatul regal de la Cotroceni, Imprimeria Statului, Spitalul 

Brâncovenesc etc.), fost sediu al Comisiunii Europene a Dunării de Jos, se impune şi astăzi prin 

ţinuta ei clasică şi prin sobrietate. 

În acest sens, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” are ca principală misiune: satisfacerea 

intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere din municipiul şi judeţul 

Galaţi, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului la informaţii relevante 

prin creşterea colecţiilor de cărţi şi publicaţii şi prin asigurarea de servicii publice de informare 

adecvate fiecărei categorii de utilizatori. 

Pentru realizarea misiunii sale: 

 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi trebuie să aibă rol major în oferta locală 

culturală de informaţii la care să aibă acces, fără discriminare, toţi utilizatorii comunităţii; 

 Informaţia să se constituie în factor determinant al dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii, 

în păstrarea identităţii locale şi naţionale; 

 Bibliotecarii să asigure asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţie/instituţie care 

doreşte să realizeze o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau comercial; 

 Bibliotecarii vor facilita accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi vor oferi expertiză 

prin servicii integrate, care să conducă la economie de timp şi la creşterea independenţei 

utilizatorului în procesul cunoaşterii; 

 Bibliotecarii vor accesa şi alte surse de informare interne şi externe, care să promoveze 

legătura cu experţi din toate domeniile cunoaşterii şi ale parteneriatului. 

Prin activitatea sa, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” asigură achiziţionarea, tezaurizarea 

şi clasificarea colecţiilor de publicaţii din patrimoniul culturii locale, naţionale şi universale, cu 

rolul social de informare, instruire, cercetare, educare şi recreere. 
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A.1 Instituții/ organizații care se adresează aceleiași comunități. Instituţiile, care se adresează 

comunităţii gălăţene în vederea informării şi educării non-formale sunt: bibliotecile de la 

Universitatea „Dunărea de Jos” şi de la Universitatea „Danubius”, bibliotecile şi centrele de 

documentare şi informare din şcoli şi Casa Corpului Didactic, Biblioteca Franceză „Eugene 

Ionesco”, biblioteci specializate ale unor O.N.G.-uri şi instituţii de stat (de ex.: Biblioteca Centrului 

de Consultanţă Ecologică, Biblioteca Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor, Biblioteca Penitenciarului 

de maximă siguranţă) precum şi instituţiile de cultură locale, pe segmentul petrecerii timpului liber 

în mod instructiv: Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor, Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos”, Muzeul de Arte Vizuale, Muzeul de Istorie, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, 

Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Palatul Copiilor, O.N.G.-uri pe activităţi de profil.  

A.2. Participarea Bibliotecii în/la programe/proiecte europene/internaţionale  

 Prin activitățile cu caracter internațional, organizate în ultimii ani, Biblioteca Județeană 

„V.A. Urechia” și-a propus să contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural și multietnic 

și să valorifice patrimoniul local prin includerea comunității gălățene în circuitul 

internațional. Participarea bibliotecii în proiecte cu finanțare externă a fost o preocupare 

constantă a managementului bibliotecii încă din anul 2007. Astfel, în ultimii trei ani, 

biblioteca a implementat și va derula următoarele proiecte cu finanțare externă: 

1. Biblionet – lumea în biblioteca mea. Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de 

la Fundaţia Bill & Melinda Gates. Biblionet a fost un program de finanţare care a fost 

derulat și implementat pe parcursul a cinci ani și care facilitează românilor accesul gratuit la 

informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin 

cursurile de formare și tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în 

comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX România, Asociaţia Naţională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale și 

naţionale și bibliotecile din ţară. În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu 

echipamente IT 80 biblioteci publice locale (incluzând aici şi sediul central al BVAU şi 

filialele acesteia) și au fost instruiţi 105 bibliotecari în Tehnologia Informaţiei şi Servicii 

noi de bibliotecă, rezultând astfel o investiţie de 2.100.000 lei la nivelul judeţului. Dotarea 

cu echipamente detaliat în Anexa nr. 1.1 la Proiectul de management; 

2. Proiectul Centrul de excelență care oferă servicii pentru adulți, cu vârsta cuprinsă între 

41 și 60 de ani, al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia“ Galați este câștigător al concursului 

„Bibliotecile Județene: Centre de excelență“ organizat de IREX în cadrul programului 

Biblionet. Grantul este în valoare de 30.000 de dolari. Scopul general al proiectului este să 

documenteze și să disemineze bunele practici în domeniul dezvoltării de servicii noi și 

moderne pentru adulții cu vârste cuprinse între 41 și 60 de ani. 

3. American Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele 

interesat de cultura și civilizația americană. A fost inaugurat în anul 2010; 
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4. Helvet Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele 

interesat de cultura și civilizația elvețiană. A fost inaugurat în anul 2014; 

5. Axa cărţilor Galaţi-Iași-Cahul-Chișinău, proiect aprobat, depus la Departamentul 

Românilor de Pretutindeni, dar fără finanţare în anii anteriori, cu asigurări pentru derulare în 

2015 - 2020. Total valoare proiect 42636,73 lei; 

6. Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Formare profesională. Finanţator: 

Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates. În cadrul 

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi a fost creat „Centrul Regional de Formare 

profesională” ca ultimă acţiune a Programului „Biblionet” susţinut de Fundaţia IREX. La 

nivel naţional au fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și Galaţi) care vor 

avea rol de centre de învăţare atât pentru bibliotecarii din instituţie, bibliotecarii din 

bibliotecile din judeţ, bibliotecarii din judeţele arondate, cât și pentru utilizatorii Bibliotecii, 

orice utilizator al Bibliotecii sau potenţial utilizator care dorește să parcurgă o formă de 

formare profesională. Fundaţia IREX a susţinut financiar costurile pentru acreditare, 

costurile legate de materialele de curs și în cursul anului 2015, Centrul Regional de Formare 

profesională al Bibliotecii „V.A. Urechia”  a fost dotat cu echipamente IT în valoare de cca 

10.000 de dolari. De la înființarea Centrului Regional de Formare profesională, în 

toamna anului 2014,  s-au organizat 6 (șase) cursuri la care au participat 60 persoane. 

7. Cartea călătoare – reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi 

cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare 

Focşani, prin care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio Daisy, destinată 

persoanelor cu deficienţe de vedere; 

8. În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere, 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare 

interbibliotecară, de dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de 

Filiale în toată euroregiunea. Au fost deschise 5 (cinci) filiale în Republica Moldova și 2 

(două) în Ucraina. Pentru dotarea acestor filiale au fost selectate lucrări reprezentative din 

donaţiile primite de Biblioteca „V.A Urechia” precum şi din producţia editorială a editurii 

Bibliotecii - „Axis Libri”- în perioada 2013 – 2015, Biblioteca „V.A Urechia” a donat 

aproximativ 3556 de cărți (2013 – 2000 cărți; 2014 – 700 cărți; 2015 – 856 cărți), către 

bibliotecile din Republica Moldova –  la filialele existente precum și la Cahul, Liceelor 

„Mihai Eminescu“ şi „Ion Vodă“, la Biblioteca Raională din Cahul, la Liceul „D. Cantemir“ 

şi Liceul „Vasile Alecsandri“ din Colibaşi. 

A.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora 

 Promovarea imaginii publice a bibliotecii şi mediatizarea activităţilor s-a realizat printr-o 

acţiune concentrată pe mai multe planuri: 



5 

1. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite, astfel încât acestea să fie promovate datorită 

beneficiarilor, care la rândul lor comunică în mediul profesional şi familial despre acestea. 

2. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bvau.ro, blogul bibliotecii, facebook şi google+. 

3. Toate activităţile realizate de către bibliotecă au fost mediatizate prin comunicate de presă, 

trimise de către Serviciul Relaţii cu Publicul către toate instituţiile mass-media locale şi naţionale. 

 În permanenţă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a desfăşurat numeroase activităţi 

culturale, cu o largă adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor nu doar cu oferte de 

lectură, ci și cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, care să corespundă gusturilor tuturor celor 

interesaţi. Astfel, au fost organizate în ultimii trei ani: expoziţii de carte pe diverse tematici; lansări 

şi târguri de carte; întâlniri cu personalități culturale şi scriitori din ţară şi străinătate; proiecţii de 

filme; conferinţe; mese rotunde; s-au redactat materiale informative: afişe, pliante, semne de carte, 

calendare.  

 Activităţile cu cel mai mare impact au fost în primul rând cele cu caracter periodic precum: 

Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Salonul Literar „Axis Libri”; Programul educaţional-

recreativ de vară Clubul de vacanță cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; 

Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah 

sportul minţii!; Festivalul Naţional al Cărţii „Axis Libri”; Noaptea în Bibliotecă la Galaţi; 

Zilele Bibliotecii, Biblioteca de vară din Parcul Eminescu etc. Rezultate foarte bune s-au obţinut şi 

din proiectele desfăşurate cu Penitenciarul de maximă siguranţă Galaţi, cu Asociația Mecanturist 

Galați, cu Asociaţia JOB Galaţi, cu APCA (Asociația de Sprijin pentru Părinții și Copiii cu Autism) 

precum şi cu fundaţiile de sprijin ale persoanelor vârstnice şi cu centrele de plasament din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 S-a continuat, de asemenea, editarea şi tipărirea Revistei „Axis Libri” (trimestrială) şi s-a 

editat, începând din anul 2013, cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei Galaţi, şi 

sub egida Uniunii Scriitorilor din România, revista,  trimestrială la început, apoi, semestrială 

„Antares - Axis Libri”, cu profil de teorie, istorie şi critică literară. S-a continuat şi tipărirea 

celorlalte publicaţii profesionale: „Buletinul Fundaţiei Urechia” (anual) - revistă de studii şi 

cercetări în biblioteconomie, bibliologie, cultura informaţiei şi ştiinţe umane; „Asociaţia” - buletin 

informativ al Filialei ANBPR Galaţi cu adresabilitate publicului ţintă din mediul rural și „Anuarul 

evenimentelor culturale” - publicaţie profesională care apare din anul 2011, fiind considerat un 

important instrument de informare atât în cadrul Bibliotecii cât şi în cadrul altor instituţii gălăţene.  

 Pe lângă acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu parteneri 

locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non guvernamentale, care vizau 

promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul acesta crescând progresiv în ultimii trei ani. S-

a încheiat un număr de 237 de protocoale de colaborare (73 în anul 2013, 79 în anul 2014 şi 85 în 
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anul 2015) cu diverse instituţii precum şi un număr de 150 de proiecte educaţionale (43 în anul 

2013, 52 în anul 2014 şi 55 în anul 2015).  

A.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţii PR/ strategii media  

 Activitatea de promovare a serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă a vizat în primul 

rând pe cei care nu sunt încă utilizatorii bibliotecii desfăşurându-se campanii de atragere către 

bibliotecă şi lectură a publicului de toate vârstele: Caravana Cărţii, Să ne întoarcem la lectură. 

Citeşte şi tu !, Lecturiada, Daţi cărţilor o viaţă nouă ş.a.. În acelaşi timp, însă, s-au desfăşurat şi 

campanii pentru promovarea meseriei de bibliotecar – Bibliotecar pentru o zi, precum şi pentru re-

atragerea utilizatorilor mai vechi ce nu şi-au mai făcut timp pentru a veni la bibliotecă în ultima 

perioadă – Zilele îngăduinţei în Bibliotecă. 

 În cadrul parteneriatelor încheiate cu Universitatea „Dunărea de Jos” şi Universitatea 

„Danubius” s-au organizat vizite ghidate ale studenţilor de anul I, însoţiţi de profesorii universitari, 

la începutul fiecărui an universitar pentru ca aceştia să cunoască serviciile bibliotecii şi 

oportunităţile oferite de acestea. 

 Tot în vederea promovării serviciilor bibliotecii precum şi a beneficiilor pe care acestea le 

pot aduce în comunitate s-a încheiat parteneriatul „Cartea – suflet neînţeles. Paşi spre cunoaştere” 

cu Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, unitate şcolară etalon a Galaţiului, prin care, pe baza 

unei programări prealabile, toţi elevii vor participa la Sesiuni de informare şi formare pentru 

utilizatori organizate de bibliotecă. Începând cu anul 2016 ne propunem să încheiem astfel de 

parteneriate cu toate instituţiile şcolare din municipiul și județul Galaţi. 

A.5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate 

 Activitatea Bibliotecii a fost foarte bine reflectată atât în presa scrisă cât şi în media audio-

vizuală. Articolele apărute în presă sunt descrise bibliografic în Anexa nr. 1.2 la Proiectul de 

management prin Buletinul bibliografic care a fost obţinut din softul integrat de bibliotecă Tinlib și 

apoi TinREAD care permite o analiză a activităţii bibliotecii precum şi programarea viitoarelor 

activităţi. 

 Apariţii în mass-media locală şi centrală: în 2015 au fost înregistrate 590 articole referitoare 

la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2014 (561 articole) şi 

faţă de 2013 (564 articole), iar în presa de specialitate ne regăsim în revistele: Biblioteca, Axis Libri, 

Porto-Franco, Dominus, Antares, Şcoala gălăţeană, Revista de la Dunărea de Jos, Convorbiri 

literare, Cronica, Contemporanul. Ideea Europeană. De un real folos în acest sens ne-au fost şi ne 

vor fi publicaţiile proprii, ale bibliotecii, care, circulând în rândul colaboratorilor noştri din 

domeniul cultural, şcolar şi universitar fac cunoscute priorităţile, strategiile de acţiune şi 

perspectivele pe care le deschidem în faţa publicului larg. 
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A.6. Profilul/ portretul beneficiarului actual 

 Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” este o bibliotecă publică ce furnizează servicii diverse 

pentru toate categoriile de cetățeni din municipiul Galați, din județul Galați sau de oriunde, fără 

discriminare de rasă, sex sau religie. 

 În contextul actual, când Biblioteca și-a diversificat aria de servicii oferite publicului 

datorită utilizării noilor tehnologii și utilizatorii acesteia sunt structurați pe diferite categorii: 

1. utilizatorii direcți, care beneficiază de serviciile tradiționale și moderne oferite în incinta 

Bibliotecii, atât la sediul central cât și în cadrul filialelor; 

2. utilizatori indirecți, care beneficiază de serviciile oferite de Bibliotecă de la distanță, prin 

intermediul paginii web, prin e-mail sau prin yahoo messenger; 

3. utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv-educative. 

 Beneficiarul actual al Bibliotecii „V.A. Urechia” poate fi caracterizat pe baza analizei 

rezultate prin compararea datelor statistice ale utilizatorilor înscrişi în ultimii trei ani, având în 

vedere criteriile statutului ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură. Astfel, beneficiarul 

principal al serviciilor de informare şi educare provine din mediul educaţiei formale (elev/student, 

cadru didactic – cca 60 %), este de vârstă tânără (între 14- 25 ani – cca 50 %) care preferă lectura de 

informare şi documentare, în special bibliografia şcolară și lectura beletristică.  

 

Utilizare și utilizatori  2013 2014 2015 

Populația / an 290593 288494 287182 

1. Utilizatorii direcți 

Utilizatori activi 25047 25110 25700 

Utilizatori noi 9076 9579 10145 

Vizite la bibliotecă 534303 573567 764.558 

Documente împrumutate 427879 411347 433.816 

2. Utilizatori indirecți 

Vizite virtuale via internet 416188 374987 464235 

Număr de referințe prin email 2007 2674 3002 

3. Utilizatori ai serviciilor de animație culturală și instructiv educative 

Participanți 79926 94072 253.691 

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt: 

- 2013:  967  vizite/ zi și 1.520 documente împrumutate eliberate pe zi; 

- 2014:  1.031 vizite/ zi și 1.614  documente împrumutate eliberate pe zi; 

- 2015:  2.640  vizite/ zi și 2.210  documente împrumutate eliberate pe zi. 
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Principalele categorii de utilizatori direcți ai bibliotecii: 

Categorii de utilizatori 2013 2014 2015 

După statutul ocupațional 

elevi 36,29 36,72 37,05 

studenți 18,17 15,51 19,45 

intelectuali 9,33 8,52 11,1 

pensionari 4,24 4,84 4,9 

După vârstă 

Sub 14 ani 16,71 17,48 18,79 

14-25 ani 46,63 44,49 49,04 

26-40 ani 22,82 22,41 23,15 

41-60 ani 11,23 12,45 13,18 

Peste 61 ani 2,61 3,16 3,19 

După sex 

Masculin 38,55 42,49 44,49 

Feminin 61,45 57,51 43,51 

Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari în următorii ani. 

 Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 290.000 locuitori, iar marile cartiere, care au 

numeroase şcoli şi licee în raza lor teritorială și se află la distanţă mare de sediul central, se poate 

estima că deschiderea de noi filiale va putea creşte numeric grupa beneficiarului principal, dar şi 

grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult: pensionari, casnice, şomeri 

(cca 11-12%) şi persoane cu dizabilităţi fizice (cca 1-2%). Totodată, se pot aplica soluţii de 

optimizare a accesului la lectură şi loisir pentru categorii speciale (elevi/studenţi din Basarabia, 

copii şi bătrâni asistaţi social, persoane cu dizabilităţi).  

 În viitor, cu o mai bună finanțare a achizițiilor de documente noi de bibliotecă, precum și 

prin asigurarea de personal specializat (bibliotecari), în conformitate cu standardele internaționale, 

se poate realiza o creștere considerabilă a numărului de utilizatori ai bibliotecii din categoriile de 

vârstă menționate mai sus. Alături de aceste condiții materiale, se pot gândi/ construi programe 

pentru aceste categorii de vârstă care să-i determine să utilizeze mai des biblioteca. În acest sens, 

sondajele periodice de opinie pe care le realizăm în rândul cititorilor, menite să testeze preferinţele 

şi orientările celor mai recente ale acestora, ne-au fost şi ne vor fi de mare folos. 
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În viitor preconizăm atragerea a: 

 - cca 200 de beneficiari prin continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi 

cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia „Cartea Călătoare” Focşani, 

destinat persoanelor cu deficienţe de vedere; 

 - cca. 150-200 de beneficiari de vârsta a III-a, care vor participa la cursurile gratuite de 

inițiere în utilizarea calculatorului și internetului; 

 - cca. 1000 de beneficiari, prin deschiderea a două noi filiale specializate; 

 - cca. 500 de beneficiari, prin deschiderea a două noi filiale out-door; 

 - cca 500-1000 de utilizatori noi din cartierul Aeroport prin intensificarea activităţii în cadrul 

Filialei „Paul Păltănea” şi atragerea a încă. aprox. 1000 prin deschiderea Filialei nr. 5 „Hortensia 

Papadat-Bengescu” din Cartierul Dunărea. Totodată vizăm atragerea unui număr sporit de utilizatori 

de la distanţă prin îmbunătăţirea serviciilor oferite în mediul virtual pe baza tehnologiei web 2.0/ 

web 3.0. 

A.7. Beneficiarul ţintă al activităţii Bibliotecii „V.A. Urechia”: 

 pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de bibliotecă (25.700 în 2015), peste 

2.640 de vizitatori/zi, care sunt în cea mai mare parte cetăţeni din oraşul Galaţi şi împrejurimi; 

 pe termen lung – alţi cetăţeni/instituţii ai/ale oraşului şi judeţului Galaţi atraşi prin deschiderea 

de noi filiale şi prin diversificarea serviciilor de bibliotecă, orientate către instituţii de educaţie 

şi cercetare şi alte grupuri cu nevoi speciale de informare şi loisir. 

A.8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul 

informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare). 

 Principala modalitate de cunoaştere a beneficiarilor este observaţia directă, dobândită în 

procesul comunicării beneficiar-bibliotecar, un instrument foarte util în multe cazuri fiind interviul 

de referinţă. Din acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează profilul individual al 

utilizatorului şi nevoile sale de informare. Instrumentele utile şi pertinente în cunoaşterea tipurilor 

de beneficiari, cât şi a modului în care aceştia folosesc serviciile şi colecţiile bibliotecii, sunt 

rapoartele statistice oficiale. Acestea oferă informaţii asupra structurii şi mărimii categoriilor după 

statutul ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi sex, asupra preferinţelor de lectură, pentru 

documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii) sau tip de obiect (carte şi periodic pe suport 

tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii etc). Cercetările categoriilor de utilizatori au mai 

beneficiat recent şi de un instrument de marketing. Cunoaşterea aşteptărilor consumatorilor, precum 

şi modul în care ei percep serviciile bibliotecii sunt condiţii de bază pentru prestarea unor servicii 

performante şi de calitate. Pentru rezolvarea acestor probleme, Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost 

auditată şi certificată de către organismul Business Quality Cert conform standardului SR EN ISO 

9001:2008, primind Certificatul ce confirmă că Sistemul de Management al Calităţii a fost 

implementat în instituţie anual. Biblioteca „V.A. Urechia” a aplicat permanent sondajul sociologic, 

utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Conform datelor statistice pentru o bună 
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interpretare au fost chestionaţi trimestrial câte 30/40 cititori la sediul central și câte 20-25 de cititori 

la fiecare filială. 

 Analizând sugestiile utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, reiese că un procent de peste 

85% dintre utilizatori apreciază calitatea serviciilor oferite de instituţia noastră, existând două grupe 

de utilizatori, şi anume utilizatori ai metodelor tradiţionale de informare şi utilizatori ai metodelor 

moderne.  

 Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând gradul de informare al utilizatorilor, nevoile 

informaţionale ale acestora, ne-a ajutat să apreciem nivelul cunoaşterii serviciilor şi ofertelor 

bibliotecii şi să comparăm nevoile informaţionale în funcţie de categoria de vârstă şi nivel de 

pregătire, precum şi de alte caracteristici personale.. 

A.9. Utilizarea spaţiilor instituţiei: 

 Actualul sediu al Bibliotecii este sediul primei instituţii internaţionale din România, 

respectiv Comisia Europeană a Dunării – construit în perioada 1893 – 1895. 

 Imobilul Bibliotecii „V.A. Urechia” este amplasat pe un teren în suprafaţă de 3800 m.p. cu 

un total de suprafaţă desfăşurată pe 4485 m.p., din care:  

- Corp A – suprafaţa  utilă 828 mp;  

- Atelier şi magazii – suprafaţă utilă 243 mp;  

- Depozite – suprafaţă utilă 336 mp; 

 Parterul Bibliotecii este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia 

Împrumut la Domiciliu pentru Copii, Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi, Secţia 

Referinţe şi Informare bibliografică, Sala „Acad. Constantin Marinescu”, Garderoba pentru 

cititori, CIC, OSIM; 

 Etajul 1 este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia Săli de 

Lectură şi Depozite Generale, Secţia Multimedi, Secţia Referinţe Electronice și Oficiul  

Multiplicare; 

 Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care funcţionează 

Filiala nr. 1 „Costache Negri”, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, Filiala nr. 3 „Tehnologia 

Informaţiei” şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”. 

 Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului sunt Laboratorul/ Atelierul de legătorie şi 

Depozitele de carte precum şi Serviciile de prelucrarea documentelor de bibliotecă şi Automatizarea 

serviciilor de bibliotecă. 

 Biblioteca „V.A. Urechia” are 4 (patru) filiale funcţionale: 

 Filiala nr. 1 „Costache Negri" - Bibliotecă Municipală pentru Copii, deschisă în cadrul 

Clubului Sidex în iulie 2015. Suprafaţa utilă: - 170 mp.; 

 Filiala nr. 2 „Paul Păltănea" – cu statut de Bibliotecă Municipală - deschisă în cadrul 

Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, parteneriat cu Fundația Andreiana Juventus-nr. 
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428/06.02.2015, Contract de asociere cu Municipiul Galați nr. 427/06.02.2015. Suprafaţa 

utilă: 340 mp. 

 Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” - deschisă în incinta Parcului de Soft la data de 30 

noiembrie 2010. Suprafaţă utilă: - 44 mp.; 

 Filiala nr. 4 „Grigore Vieru" deschisă în cadrul Gării de călători CFR în iunie 2009, contract 

de închiriere 371/27.11.2015. Suprafaţa utilă: - 43,20 mp. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” coordonează din punct de vedere metodologic 

activitatea a 64 de biblioteci publice teritoriale şi a 4 (patru) Filiale locale, după cum urmează:  

 1 - municipală (Tecuci)  

 2 - orăşeneşti (Tg. Bujor şi Bereşti)  

 61 – comunale  

 4 – Filiale funcţionale: Filiala 1 „Costache Negri”, Biblioteca Municipală pentru Copii, de la 

Clubul Sidex din Galaţi; Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” din cadrul Colegiului Tehnic Aurel 

Vlaicu; Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” de la Parcul de Soft; Filiala 4 „Grigore Vieru” 

de la Euro-gara CFR – călători.  

A.10. Propuneri de îmbunătăţire a spaţiilor (modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări): 

 realizarea proiectului existent privind creşterea calităţii serviciilor prin construirea unui nou 

sediu, cu funcţie/ statut de Bibliotecă Metropolitană/ Regională care va asigura servicii 

specializate pentru Galaţi şi judeţele limitrofe: Brăila şi Tulcea; 

 eficientizarea serviciilor de bibliotecă prin noi dotări IT cu performanţe superioare, pe 

măsura exigenţei publicului; 

 achiziţionarea unui modul pentru consorțiu de biblioteci - prin intermediul căruia se asigură 

toate funcţiile specifice de bibliotecă; 

  modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul Bibliotecii; 

 dotarea depozitului cu rafturi mobile cu platformă în vederea optimizării spațiilor de 

depozitare a documentelor; 

 amenajarea într-un spaţiu propice a unei Biblioteci pentru copiii din municipiul Galaţi; 

 deschiderea Filialei nr. 5 „Hortensia Papadat Bengescu” în cartierul Dunărea, spații 

identificate: incinta Sala Sporturilor, incinta Dunărea Moll; Colegiul Dunărea etc., necesar 

estimat 100.000 lei; 

 amenajare spațiu exterior–sistematizare pe verticală. În ce priveşte prezervarea obiectivului 

de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GL-II-m-B-03057) în care Biblioteca își 

desfășoară activitatea se impune amenajarea spațiului exterior,  respectiv cei 2339 mp de 

curte cuprinzând spațiu verde, căi de acces, spațiu de parcare și alei prin lucrări de reparații 

și/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spații de parcare, iluminat extern și ambiental, 

dotare cu mobilier de exterior corespunzător desfășurării de activități out-door; înlocuire 
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pavaj curte ( în prezent - 180 mp), reparații și/sau înlocuire gard de împrejmuire. Ţinând 

cont de faptul că întreg ansamblul străzii Mihai Bravu este declarat monument istoric se 

impune întocmirea unui Proiect de arhitectură pentru amenajare spațiu exterior și ulterior 

execuția lucrărilor propriu zise; 

 asigurarea puterii electrice necesare funcționării echipamentelor electrice de la sediul din 

Mihai Bravu; pentru realizarea unui studiu de soluții în vederea suplimentării puterii 

electrice, instalată și simultană, deoarece au fost instalate echipamente, de capacitate mult 

mărită ce solicită și o putere electrică instalată mărită și în timp duce la suprasolicitarea 

echipamentelor și deteriorarea acestora. Necesar estimat 150.000 lei. 

 

B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia: 

B.1. Analiza programelor/proiectelor instituţiei. 

 Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” se bazează pe programe 

multianuale, cum este programul „Biblionet – Lumea în biblioteca mea” sau programul „Axis Libri 

– brand cultural”, puse în practică prin intermediul proiectelor culturale realizate în perioade 

determinate de timp care, de regulă nu depășesc durata unui exerciţiu bugetar. Dincolo de tipul de 

program, specific și general valabil implementării acestei strategii este respectarea principiilor care 

guvernează utilizarea fondurilor publice, „triada” eficienţă, eficacitate, economicitate alături de 

principiile care guvernează achiziţiile publice: transparenţă, tratament egal, proporţionalitate. 

În afară de cele șapte proiecte de evenimente ample: Salonul literar „Axis Libri” (minim 20 

ediţii/ an), Târgul de carte și Festivalul Naţional „Axis Libri” (derulat pe parcursul a minim 4 zile), 

Biblioteca Estivală (deschisă pe perioada verii – 3 luni), Săptămâna Bibliotecarului (în cursul lunii 

aprilie), Zilele copilului (luna iunie), Noaptea în bibliotecă, Zilele Bibliotecii, Tabăra de creaţie 

„Axis Libri” și cluburile de vacaţă, Biblioteca „V.A. Urechia” și-a diversificat activitatea și cu alte 

proiecte gen „Școala Altfel” sau prin înființarea de cluburi de șah, go, de dezbateri. 

În perioada 2013 - 2015 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat 2.687 manifestări 

culturale (în anul 2013 – 533 manifestări, în anul 2014 – 676 manifestări, în anul 2015 - 1.478 

manifestări). prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii. Manifestările organizate în 

anul 2015 se regăsesc în Anexa nr. 1.3 la Proiectul de managenet,  

 La aceste evenimente culturale, desfășurate în perioada 2013-2015, s-a înregistrat o 

participare record în istoria Bibliotecii de 427.689 persoane la care se adaugă 1.722.957 vizitatori 

la Bibliotecă şi Filiale. Numai în cadrul Târgului de carte și Festivalului Național al Cărții „Axis 

Libri” se constată, de la an la an, o creștere semnificativă a publicului participant: în anul 2013 – 

30.000 participanți, în anul 2014 – 35.000 participanți, în anul 2015 – 43.200 participanți. 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important de 

proiecte, care au vizat atât extinderea teritorială, în prezent se fac demersuri pentru deschiderea 

Filialei nr. 5 în cartierul Dunărea, cât și optimizarea și eficientizarea serviciilor prin menţinerea 
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funcţională la capacitate maximă a Filialei 1 „C. Negri” și a Filialei nr 2 „Paul Păltănea”, prin 

deschiderea pe perioada verii a Bibliotecii Estivale din Parcul Eminescu precum și a Grădinii cu 

Cărți în Grădina Publică, prin introducerea noilor tehnologii IT și utilizarea mijloacelor social- 

media de comunicare. 

Proiecte permanente: 

 Târgul de carte/ Festivalul Naţional al Cărţii „Axis Libri” 

 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi în parteneriat cu Editura Eikon, sub patronajul 

Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Judeţului, Consiliului Local și Primăriei Municipiului 

Galaţi și în colaborare cu instituţiile de cultură: Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea 

„Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul 

Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuși „Gulliver”, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, 

Casa de Cultură a Sindicatelor și Casa de Cultură a Studenţilor, a organizat în perioada 2013-2015, 

într-un spațiu neconvențional, trei ediții ale Târgului de carte și Festivalului Naţional al Cărţii 

„Axis Libri” la care au fost prezentate produsele literare a 650 de edituri din țară și din străinătate 

(în anul 2013 – 200 edituri, în anul 2014 – 220 edituri, în anul 2015 – 230 edituri). Pe parcursul 

celor cinci zile de festival s-a desfășurat un total (pentru perioada 2013 – 2015) de 528 de 

evenimente la care au participat 108.200 persoane (în anul 2013 – 141 evenimente și 30.000 

participanți; în anul 2014 – 157 evenimente și 35.000 participanți; în anul 2015 - 230 evenimente la 

care au participat o medie de 43.200 participanţi). 

 Salonul Literar „Axis Libri” 

 Manifestare săptămânală în cadrul căreia se desfășoară: dezbateri, lansări de carte, întâlniri 

cu autorii, microrecitaluri de muzică şi poezie a oferit publicului gălăţean, în perioada 2013-2015, 

un număr de 203 cărţi lansate și întâlnirea cu 153 de autori astfel:  

 - în anul 2013: 79 cărți lansate, 58 autori invitați; 

 - în anul 2014: 72 cărți lansate, 60 autori prezentați; 

 - în anul 2015: 86 cărți lansate, 66 autori invitați. 

 Bilanțul detaliat al Salonului Literar „Axis Libri” pentru perioada 2013 - 2015 se regăsește 

în Anexa nr. 1.4 la Proiectul de management. 

 Editura „Axis Libri” 

 Înfiinţată din februarie 2010, Editura „Axis Libri” componentă în structura funcţională a 

Bibliotecii pune în valoare și susţine activitatea Salonului literar și a Festivalului Naţional de Carte. 

 În perioada 2013-2014, au fost editate un număr de 63 publicații (anul 2013 – 23 de 

publicații (monografii și seriale) în limba română, din care una în limba engleză; anul 2014 - 28 de 

publicaţii (monografii și seriale) în limba română, din care una în limba engleză; anul 2015 – 12 

publicații).  O serie de documente editate de Editura „Axis Libri” în anii 2013-2015, au avut 

sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei Galaţi.  
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 Proiectul Biblioteca Estivală  

 Este lansat anual, odată cu evenimentele prilejuite de 15 iunie – comemorare Eminescu și 

constă în aducerea serviciilor de educaţie și loisir mai aproape de utilizator, prin amenajarea unui 

spaţiu out-door primitor și generos prin intermediul căruia sunt puse la dispoziţia publicului 

gălăţean peste 3550 documente de bibliotecă din care aproximativ 1800 sunt periodice: ziare și 

reviste, locale și naţionale, jocuri de șah și remi. În anul 2015 s-au achiziţionat aproximativ 780 de 

periodice şi 160 de monografii, cele din urmă fiind donaţii. Pe toată durata funcţionării în cadrul 

Bibliotecii Estivale s-au desfășurat activităţi specifice vacanţei: Tabără de creaţie sub același brand 

„Axis Libri”, tabără structurată pe trei secţiuni - Pictură, Artă fotografică și Creaţie literară pentru 

două categorii de vârstă : 5 – 8 ani și 9 – 14 ani. Tot în cadrul Bibliotecii Estivale s-au derulat și 

Serile Folk „Axis Libri” ce au constat în spectacole live de muzică folk , în fiecare zi de miercuri de 

la orele 17:00, iar marţea începând cu orele 12:00 la Biblioteca estivală s-a desfăşurat Clubul de 

Scrabble sub directa îndrumare a domnului Andrei Alexandrov, psiholog la Școala nr. 20 din Galaţi.  

 Toate aceste evenimente au adus, pe parcursul anilor 2013 – 2015, un număr de 15.680 

participanţi (4.500 – în anul 2013; 5.230 – în anul 2014, 5.950 – în anul 2015) respectiv un număr 

de 79.837 vizitatori.  

 Proiectul Clubul de Vacanță 

 Se organizează în fiecare vară, pe timpul vacanţei. Programul educaţional-recreativ de 

vară Clubul de vacanță cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; Cafeneaua 

culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și Şah sportul 

minţii!. 

 Nr. Participanți: cca 11.120 

 Programul de educație nonformală Grădina cu Cărți  

 Inaugurat în luna iunie a anului 2015, este un program de educație nonformală ce se 

desfășoară în Grădina Publică, pe perioada verii. 

 Nr. participanți: 2.750 

 Activitatea de cercetare a Bibliotecii: 

 A fost continuat proiectul Oameni în memoria Galaţiului, finalizat cu editarea a încă 3 (trei) 

volume cu date biobibliografice și reproduceri după documente iconografice despre 

personalitățile gălățene aniversate în anii: 2011 (21 personalități); 2012-2013 (15 personalități); 

2014 (12 personalități). 

 Urmare a dezbaterilor din Consiliul Științific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, a temelor de 

cercetare din cultura gălăţeană s-a realizat pentru prima oară o revistă anuală de specialitate 

Anuarul științific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, revistă apreciată atât pe plan local cât și 

național. Alte lucrări editate de Bibliotecă ca urmare a studiilor și cercetărilor specifice în 

domeniu: Incunabule în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărți poștale ilustrate: Mapă; 
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Valori patrimoniale în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărți poștale ilustrate: mapă; 

Fondul Cantacuzino al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Vol. 1, 2. 

 Proiecte anuale (derulate pe o perioadă determinată): 

  Proiectul Raftul cu iniţiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci. 

Promotor: ANBPR și Asociaţia PROVOBIS - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat 

Parteneri: ONG -uri (Fundaţia „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar „La Vale”, Liceul 

Tehnologic de Marină, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”), instituţii publice (DGASPC – Centrul de zi 

„Alzheimer”), AJOFM Galaţi etc. 

Misiunea: Programul de voluntariat își propune să strângă noi utilizatori prin diversificarea ofertei 

serviciilor bibliotecii și crearea unor oportunităţi de dezvoltare profesională și personală, 

promovând non-discriminarea, toleranţa și accesul neîngrădit la informaţie. 

Scopul: Dezvoltarea unui management performant al activităţii de voluntariat în Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechia”, utilizând metode și instrumente noi, adaptate la specificul instituţiei, la 

necesităţile sale și ale beneficiarilor. 

 Organizarea de cursuri gratuite pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: „Curs de 

iniţiere în utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru adulţii de peste 50 de ani”, 

proiect demarat din 2011. 

 Obiectivul proiectului: alfabetizarea digitală a adulţilor, pentru a putea accesa informaţii din 

mediul online şi a comunica online cu cei dragi. 

 În cadrul acestui curs, adulţii învaţă cum să utilizeze calculatorul, cum să acceseze Internetul 

şi cum să caute sit-urile de calitate, să comunice pe email şi pe yahoo messenger. 

 În perioada 2013-2015 au fost iniţiaţi 75 cursanţi, pe parcursul unei săptămâni fiecare. 

 Proiectul de promovare a lecturii: Bătălia cărţilor  

 Biblioteca a implementat acest proiect care este un concurs naţional de lectură, în parteneriat 

cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (filiala Galaţi). 

 Scopul proiectului este stimularea și motivarea lecturii în rândul copiilor și adolescenţilor, 

promovarea literaturii pentru aceste categorii de public prin organizarea unui cadru concurenţial – 

concurs cu premii. Obiectivele proiectului: 

- popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor; 

- familiarizarea participanţilor la concurs cu regulile de lectură şi de întocmire a unei fişe de lectură; 

- însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor literare, 

capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în 

scris şi oral în cadrul unei dezbateri. 

 Nr. participanți: 65 persoane. 

 Dezvoltarea deprinderilor și competenţelor de cercetare și documentare la tineri 

 Biblioteca a implementat proiectul educaţional „Întocmirea unei bibliografii cartografice, 

istorice şi geografice generale, pe baza materialului existent în cadrul Bibliotecii „V.A. 
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Urechia”, realizat în baza Protocolului de colaborare 2490 din 25.06.2014, încheiat cu 

Colegiul Naţional „V.Alecsandri”. Activităţi derulate în cadrul proiectului: sesiuni de iniţiere 

în tehnica muncii de cercetare, cu scopul de a selecta şi cumula referinţe bibliografice cu 

privire la geografia şi istoria judeţului Galaţi, respectiv cu privire la documentele cartografice 

existente în colecţiile bibliotecii, îndrumarea elevilor voluntari în cadrul acestui proiect şi 

sprijinirea lor pentru întocmirea dosarului de voluntariat; întocmirea fişei de post pentru 

aceşti elevii implicaţi în proiect. Cu sprijinul elevilor au fost transpuse în format electronic 

fişe în format clasic existente în cadrul Serviciului şi referinţe bibliografice din Anuarele 

bibliografice în format tipărit referitoare la geografia şi istoria judeţului Galaţi. 

 Nr. participanți: 65 persoane.  

 Consfătuirile profesionale bi-anuale ale bibliotecarilor – realizate în fiecare an de „Ziua 

Bibliotecarului” - 23 aprilie şi „Zilele Bibliotecii”, în luna noiembrie, la sediul Bibliotecii 

Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, prilejuri de analiză a activităţilor în curs şi trasarea 

obiectivelor pentru perioada următoare. Cu această ocazie specialişti atât din Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechia” cât şi invitaţi din alte biblioteci din ţară susţin prelegeri pe teme 

profesionale de larg interes, se organizează dezbateri pe problemele puse în discuţie. La 

aceste consfătuiri participă bibliotecari din toate tipurile de biblioteci, astfel încât să se 

realizeze o informare despre structurile şi noutăţile profesiei de bibliotecar şi specialist în 

informare. 

 Toate activităţile care au devenit tradiţionale în activitatea instituţiei se vor continua pe un 

plan superior în următorii ani, motivaţi fiind de audienţa în cadrul comunităţii precum şi de 

sugestiile primite din partea beneficiarilor. Activităţile organizate de către Biblioteca „V.A. 

Urechia” se vor extinde în funcţie de cerinţele beneficiarilor şi se vor adapta la realităţile socio-

economice ale municipalităţii şi nu numai. 

 

B.2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.  

 O altă dimensune importantă a strategiei Bibliotecii „V. A Urechia” de a ieşi dintre zidurile 

sale şi de a veni în întâmpinarea cititorilor, cât mai aproape de domiciliul, locul lor de muncă sau de 

loasir, a fost participarea activă la marile manifestări locale şi naţionale de gen, alături de 

organizarea proprie a unor astfel de evenimente. S-a înregistrat o participare susţinută la 

manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din domeniu (conferinţe ale asociaţiilor profesionale, 

participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de specialitate, de ex. Lives.ro şi organizarea de 

colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din judeţ sau din ţară cu prilejul „Zilei 

Bibliotecarului” sau al „Zilelor Bibliotecii”). 

 Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-au soldat 

cu primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii acesteia. 
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 Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane de carte 

(Iaşi şi Chişinău), au prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni, schimburile de idei şi 

publicaţii cu alţi parteneri culturali, indiferent de graniţele formale. 

 Organizarea târgului naţional de carte şi a salonului sub denumirea „Axis Libri”, precum şi 

participarea la Târgul „Gaudeamus”, în calitate de editor, a propulsat Biblioteca „V.A. Urechia” în 

poziţia de principal promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.      

 Managementul Bibliotecii îşi propune să valorifice experienţa participării la festivaluri, gale, 

concursuri, saloane, târguri pentru a-şi îmbunătăţii activitatea în organizarea unor manifestări 

asemănătoare. Experienţa dobândită în acest domeniu, la care s-a adăugat spiritul creativ propriu, a 

determinat, de altfel, în mare măsură, creşterea masivă în audienţă şi prestigiu a ultimelor trei ediţii 

ale Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri”, cele din anii 2013, 2014 şi 2015, la care au 

participat un număr tot mai mare de edituri, alături de scriitori din toată ţara, mari critici şi istorici 

literari, personalităţi de frunte ale culturii româneşti contemporane.  

 

B.3. Analiza misiunii actuale a instituţiei: (ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută, factori 

de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări  ale beneficiarilor etc.). 

 Fiind o instituţie de rang judeţean, cu profil enciclopedic al colecţiilor, dotată corespunzător 

modelului bibliotecii cu un înalt grad de modernizare în România, Biblioteca poartă un mesaj 

cultural clar care se adresează, cu mijloace specifice, tuturor locuitorilor din judeţul Galaţi şi în mod 

prioritar celor din oraş, care sunt preocupaţi de informare şi de studiu, care au necesităţi de 

dezvoltare personală sau formare profesională, precum şi care sunt implicaţi activ în revigorarea 

comunicării sociale şi a vieţii culturale locale. Biblioteca este percepută în plan local, mai mult 

decât un furnizor de servicii culturale, drept o instituţie cu o imagine puternic pozitivă, bazată atât 

pe moştenirea valorilor tradiţionale, cât şi pe dinamismul ei actual şi pe forţa de coagulare a actelor 

de cultură în beneficiul gălăţenilor. 

 Asumarea unei implicări tot mai complexe şi mai profunde în viaţa culturală a comunităţii, 

proiectată pe două priorităţi convergente, prima de a atrage în circuitul acţiunilor proprii 

personalităţi culturale de toate categoriile (academicieni, scriitori, editori, critici şi istorici literari, 

artişti, actori, muzicieni etc.) din judeţ şi din ţară, precum şi din diaspora, iar a doua de a angrena 

personalul bibliotecii în manifestările multiple organizate cu aceştia sau cu publicul cititor, a 

adăugat misiunii fundamentale a instituţiei noastre noi dimensiuni integratoare, de asumare a rolului 

şi de gestionare adecvată a notorietăţii şi prestigiului căpătate.   

 

B.4. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii. 

 Pentru îndeplinirea misiunii de către Bibliotecă se conturează următoarele direcţii: 

 dezvoltarea/ diversificarea / menţinerea și îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază şi 

diversificarea acestora către alte grupuri de utilizatori; 
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 crearea și educarea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede; 

 continuarea strategiei de atragere de noi beneficiari prin optimizarea serviciilor şi sporirea 

facilităţilor oferite prin tehnologiile moderne; 

 susținerea educației individuale și autodidacte, precum și a celei instituționale, la toate nivelurile 

și la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoașterii pericolelor antisociale ce amenință 

dezvoltarea liberă și armonioasă a persoanei; 

 dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile culturale, de învăţământ şi cu mass-media pe baza unor 

proiecte cu obiective comune în interesul direct al cetăţenilor; 

 promovarea valorilor culturale locale, a personalităţilor şi a moştenirii spirituale conservată în 

colecţiile proprii în cadrul proiectelor derulate pe plan naţional şi internaţional;  

 dezvoltarea rețelei de biblioteci din județul Galați prin acțiuni specifice de îndrumare și de 

evaluare, prin proiecte, programe și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare 

profesională; 

 facilitarea deprinderii unor abilități de operare pe calculator și de navigare Internet pentru 

diferitele categorii de utilizatori. 

 realizarea de schimburi culturale, de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţările 

învecinate. 

 asigurarea vizibilităţii Bibliotecii atât pe plan local, naţional, şi internaţional prin ieşiri în mass-

media şi îndeosebi prin organizarea de manifestări culturale specifice domeniului într-un mod 

profesionist. 

 redimensionarea comunicării cu publicul cititor şi în primul rând cu abonaţii fideli, cu vizarea 

prioritară a categoriilor mici de vârstă, în sensul abordării prioritare şi consecvente a metodelor 

online, prin care se poate realiza nu numai un schimb rapid şi util de informaţii, dar şi o 

permanentă cunoaştere a preferinţelor, aşteptărilor şi aspiraţiilor beneficiarilor noştri.  

 

Obiectivele curente ale instituției: 

1. Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi informare audiovizuale:  

- extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii;  

- dotarea Bibliotecii „V.A. Urechia”, a filialelor cât şi a celor orăşeneşti şi comunale, cu spaţiile 

corespunzătoare de lectură şi informare audiovizuală;  

- extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poştei 

electronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare.  

2. Extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Internetului:  

- realizarea unui program concret de dotare cu calculatoare şi acces la Internet a tuturor 

bibliotecilor din judeţul Galaţi (vezi Programul Naţional Biblionet);  

- realizarea unui ghid de construire a paginilor web de bibliotecă;  
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- construirea propriei pagini web în fiecare bibliotecă din municipii, oraşe şi comunele cu 

posibilităţi financiare.  

3. Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:  

- generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelor 

internaţionale în vigoare;  

- implementarea pe plan local, a unui program integrat de bibliotecă în bibliotecile 

neinformatizate.  

4. Biblioteca – un centru cultural şi educativ:  

- furnizarea unor programe culturale şi educative extensive de către biblioteci şi filiale;  

- desfăşurarea unor programe de promovare şi stimulare a lecturii;  

- extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă 

drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii.  

5. Realizarea unui program judeţean de digitizare a documentelor:  

- realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate existente în bibliotecile şi filialele din Galaţi, 

Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti, Iveşti, Pechea etc.;  

- elaborarea metodologiilor de digitizare a documentelor de bibliotecă;  

- elaborarea unui program local pentru digitizarea documentelor de patrimoniu din Biblioteca 

„V.A. Urechia”, Filiale şi Tecuci.  

6. Asigurarea unei mai bune funcţionări a depozitului legal:  

- intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorităţilor finanţatoare asupra necesităţii de a 

asigura spaţii şi surse de finanţare pentru prezervarea documentelor cu titlu de depozit legal la 

nivel local şi central;  

- realizarea unui proiect de cercetare având ca obiective principale, conservarea, prezervarea şi 

accesibilitatea în timp a documentelor digitale;  

- dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şi arhivare 

a documentelor cu acces online.  

7. Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal:  

- evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu specialişti 

din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi al asigurării 

resurselor financiare;  

- achiziţionarea partajată a unor baze de date bibliografice şi full-text prin cooperarea, la nivel de 

consorţii, a bibliotecilor din sistemul naţional;  

- informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la dispoziţia 

lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.  

8.Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor:  

- respectarea normelor şi a standardelor de depozitare a documentelor;  

- stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;  
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- utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.  

9. Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actuala strategie de dezvoltare a 

bibliotecilor:  

- dezvoltarea învăţământului biblioteconomic prin integrarea noilor tehnologii informaţionale în 

procesarea şi regăsirea documentelor;  

- formarea continuă a personalului de conducere din biblioteci (directori, şefi de serviciu / 

departamente, şefi de compartimente, birou) în scopul actualizării cunoştinţelor privind evoluţia 

şi schimbările intervenite în organizaţiile bibliotecare şi sistemele de bibliotecă.  

- formarea continuă a personalului de execuţie din biblioteci prin programe care să asigure 

dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare utilizării tehnologiilor moderne şi 

pregătirea în domenii de actualitate.  

10. Modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul bibliotecii; 

11. Preocupare pentru atragerea de noi resurse financiare prin acţiuni sponsorizate astfel încât să fie 

promovată imaginea bibliotecii; 

12. Acţiuni sistematice pentru atragerea de personal specializat şi perfecţionarea continuă a 

acestuia. 

13. Realizarea creşterii audienţei, a fidelizării publicului prin calitatea şi diversitatea serviciilor 

oferite;  

14. Colaborarea şi parteneriate cu alţi operatori culturali din ţară şi străinătate.; 

15. Realizarea unui program de apropiere a Bibliotecii de anumite colectivităţi doritoare de 

informare (biblioteci de cartier, comunale, biblioteci mobile etc.) ; 

16. Aplicarea la un Program de finanţare europeană pentru construirea unei Biblioteci moderne în 

municipiul Galaţi, necesitate stringentă actuală pentru utilizatorii comunităţii locale; 

17. Organizarea la sediul bibliotecii a unor manifestări destinate realizării unui climat de înaltă şi 

complexă cultură; 

18. Fundamentarea unei strategii de dezvoltare cu acţiuni de promovare a unor proiecte europene, 

inclusiv pe fonduri structurale destinate modernizării dotării şi a serviciilor oferite; 

19. Constituirea unei echipe permanente pentru accesarea sistematică a informaţiilor pentru 

identificarea proiectelor de finanţare de promovat din partea bibliotecii; 

20. Aplicarea la un program de interconectare cu bibliotecile de prestigiu europene pentru acces 

reciproc la fondul de carte şi schimb de informaţii. 

 

C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare. 

C.1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente; 

 Prin Hotărârea nr. 113 din 31 iulie 2014 emisă de Consiliul Judeţului s-a aprobat 

Regulamentul de Organizare și funcţionare al Bibliotecii în concordanţă cu Statul de funcţii și cu 
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Organigrama aprobată prin  Hotărârea 323 din 27 iunie 2013 pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei 77/2013.  

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative 

incidente. 

 Odată cu modificările legislaţiei privitoare la organizarea activităţilor specifice bibliotecii, 

vom iniţia propuneri cu privire la modificările actelor normative ce reglementează condiţiile de 

organizare şi funcţionare,  prin intermediul ordonatorului principal de credite, Consiliul Judeţului 

Galaţi, ce va emite hotărâri în acest sens. Se va avea în vedere programul de lucru în două 

schimburi (ture), precum şi lucrul în zilele de repaus săptămânal, sâmbăta şi duminica, Biblioteca 

fiind singura instituţie de cultură cu un asemenea program de funcţionare, stabilit în acest mod 

tocmai pentru a face faţă cerinţelor crescânde ale comunităţii locale. 

 

C.3. Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliului de 

conducere, a celorlalte organe, propuneri de modificare a limitelor de competenţe în cadrul 

conducerii instituţiei. 

În vederea bunei desfășurări a activității bibliotecii tot personalul cu funcții de conducere 

precum și responsabilii de filiale au fost implicați în procesul managerial. 

Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, în activitatea de management, directorul este 

asistat de Consiliul de Administrație și Consiliul Științific. 

În perioada analizată această consultare s-a realizat ori de câte ori a fost necesar, fiind puse 

în discuție și analizate probleme importante ale instituției. Consiliul de administrație al Bibliotecii 

s-a întâlnit lunar, alături de membrii acestuia participând toți responsabilii de compartimente din 

instituție. Tematica Consiliului de administrație a cuprins atât obiectivele trimestriale, sarcinile 

lunare imediate precum și analiza bugetului și îndeplinirea programului de investiții. 

Prin activitatea lor, aceste două consilii au un rol deosebit de important pentru 

managementul superior performant în sprijinirea procesului de luare a deciziilor pe plan profesional 

și administrativ. 

 

C.4. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri de 

perfecţionare pentru conducere şi restul personalului. 

Conform Legii Bibliotecilor, art. 50, conducerea Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” este 

obligată să asigure formarea profesională continuă a personalului, alocând în acest scop minimum 

5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. Astfel în perioada 2013 – 2015 au 

urmat forme de perfecționare certificate, organizate la nivel național, toți salariații Bibliotecii. 

În afara acestor cursuri certificate, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” realizează anual 

Programul de pregătire profesională, elaborat în funcție de interesele instituției și de necesitățile de 

instruire ale bibliotecarilor. 
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Pentru o înaltă pregătire profesională a tuturor salariaţilor Biblioteca Județeană „V.A. 

Urechia” a încheiat un Protocol de colaborare cu Institutul Național de Cercetare și Formare 

Culturală, instituţie publică educaţională de importanţă naţională din subordinea Ministerului 

Culturii şi Cultelor. 

Pentru perioada următoare avem în vedere continuarea colaborării cu INCFC cu menţiunea 

că ne vom implica mai mult în stabilirea cursurilor şi a tematicii acestora, în aşa fel încât acestea să 

reflecte exigenţele activităţii noastre şi în acelaşi timp să răspundă proiectelor pe care Biblioteca şi 

le-a propus.  

Propunerile pentru cursurile din perioada acestui proiect de management se vor axa pe 

întocmirea proiectelor europene şi structurale, pentru atragerea de resurse financiare în vederea 

implementării de noi servicii pentru comunitate. 

 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

D.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective.  

În perioada 2013 – la sfârșitul sem. I 2015 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din 

tabelul de mai jos: 

Nr.crt. Categorii 
Prevăzut 

(lei) 
Realizat 

(lei) 

 1 2 3 

1 Venituri proprii     127.000 86.601 

 (totalitatea surselor atrase) - - 

2 Total cheltuieli                          12.947.000 12.778.364 

3 
Chelt. de întreţ.(Chelt.curente+chelt.capital), 
din care:                      

5.773.000 5.631.992 

  - cheltuieli de capital: investiţii             458.000 451.661 

4 Cheltuieli de personal, din care: 7.185.000 7.157.111 

  - cheltuieli cu colaboratorii                   0 0 

5 Cheltuieli pe beneficiar, din care:               

  - din subvenţie 0 0 

  - din venituri proprii/surse atrase               

6 Alte categorii   

 

 

 



23 

D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor în perioada/perioadele indicate în caietul de 

obiective. 

Denumirea 

programului 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2013 

Costuri 

realizate 

2013 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2014 

Costuri 

realizate 

2014 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2015 

Raportarea costurilor 

proiectelor propuse la 

limitele valorice din anii 

2013-2015: 

      

Mici 

(între 

1000 

lei şi 

35000 

lei) 

Medii 

(între 

35000 

şi 

10000

0 lei) 

Mari 

(peste 

100000 

lei) 

Programe 

culturale şi  

educaţionale 

355300 277425 316500 251825 357800    

a)Salon literar Axis 

Libri 
19800 5750 15000 5750 19800 x   

b)Festivalul 

Naţional Axis Libri 
220000 200000 200000 180000 220000   x 

c)Ziua 

Bibliotecarului - 23 

aprilie 

13750 12500 10750 8500 13750 x   

d)Zilele Bibliotecii 

– noiembrie 
16500 1850 16500 1850 16500 x   

e)Zilele Cărţii 

pentru copii – iunie 
6050 3675 6050 3675 6050 x   

f)Club de vacanţă – 

iunie/august 
2200 1850 2200 1850 2200 x   

g) Tabăra de creație 

Axis Libri 
0 0 0 0 1000 x   

h) Noaptea în 

Bibliotecă la Galați 
0 0 0 0 1500 x   

i)Manifestări 

culturale, 

microexpoziţii, 

evenimente 

culturale etc. 

77000 51800 66000 50200 77000  x  

Programe 

investiţionale şi de 

securitatea muncii 

276000 22535,74 61000 55445,74 1310000    



24 

Denumirea 

programului 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2013 

Costuri 

realizate 

2013 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2014 

Costuri 

realizate 

2014 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2015 

Raportarea costurilor 

proiectelor propuse la 

limitele valorice din anii 

2013-2015: 

a) achiziţie tehnică 

de calcul şi dotări 

independente 

250000 0* 35000 32910 35000 x   

b) Protecția muncii, 

sănătatea și 

securitatea 

1000 609,74 1000 609,74 7500 x   

c)Consultanță și 

expertiză 
25000 21928 25000 21928 7500 x   

d)Reparații curente, 

igienizare, reparații 

acoperiș, izolare ș.a. 

0 0 0 0 100000  x  

e)Achiziția și 

implementarea unui 

nou sistem integrat 

de bibliotecă 

0 0 0 0 900000   x 

f) Amenajare spațiu 

și deschidere Filiala 

nr. 5 

0 0 0 0 250000   x 

g) Serviciu de 

medicina muncii – 

serviciu extern 

0 0 0 0 10000 x   

Programe 

ştiinţifice şi de 

dezvoltare 

organizaţională: 

260484 628245 63589 35645 147000    

a)Biblionet 52000 52000** 18530 18530** 0  x  

b)EdLocal 0 0 0 0 0 x   

c)Ghidul Lives-Ro 2484 2258 2484 0 0 x   

d)Cartea călătoare 3850 3500 425 425 2000 x   
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Denumirea 

programului 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2013 

Costuri 

realizate 

2013 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2014 

Costuri 

realizate 

2014 

Costuri 

prevăzute 

pe proiect 

2015 

Raportarea costurilor 

proiectelor propuse la 

limitele valorice din anii 

2013-2015: 

e)Consfătuiri bi-

anuale 
2150 2150 2150 2150 10000 x   

f)Evaluare şi 

clasare documente 

de patrimoniu 

165000 542982 20000 7000 20000   x 

g)Inaugurarea 

Filialei nr. 2 
15000 17815 - - 0 x   

h) Biblioteca 

Estivală 
20000 7540 20000 7540 15000 x   

i) Centrul de 

Excelență 
0 0 0 0 100000   x 

Programe 

editoriale: 
8600 8000 8600 8000 60000    

a)Editare 

monografii 
4600 4500 4600 4500 24500 x   

b)Editare periodice 4000 3500 4000 3500 35500 x   

 

D.3. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 

(%):  Nu este cazul. Conform Legii 334/2002 – Legea bibliotecilor, toate serviciile organizate de 

către bibliotecă pentru comunitate sunt gratuite, costul acestora fiind bugetate.  

D.4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor . 

 Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de tarife 

practicate: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în 2015 – 34.669 lei; 

 veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 

2014 – 34.206 lei şi în 2015 – 34.669 lei; 

 veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi: total - 0 lei. 

D.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

 în anul 2013 – 54,19%; 

 în anul 2014 – 57,82%; 

 în anul 2015 – 55,82%. 

D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 

 în anul 2013 – 5,16%; 
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 în anul 2014 – 0,80%; 

 în anul 2015 – 4,42%. 

D.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 

În conformitate cu prevederile legale, în calitate de instituţie publică de cultură integral 

finanţată de la bugetul de stat, cheltuielile cu salariile sunt integral finanţate din veniturile obţinute 

din creditele bugetare alocate prin BVC de către ordonatorul principal de credite Consiliul 

Judeţului. 

D.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care:  

 din subvenţie: total – 0 lei; 

 din venituri proprii: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în anul 2015 – 

34.669 lei. 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute pe perioada 2016-2019. 

E.1. Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de 

management. 

 Strategia culturală a managementului Bibliotecii „V.A. Urechia” va fi centrată pe 

îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor următoare: 

a) Sarcini: 

 să se asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului 

instituţiei;  

 să se îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management;  

 să se îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi 

indicatorii economici şi culturali;  

 să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în 

condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;  

 să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancţioneze şi să concedieze 

personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;  

 să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, 

conform ROF, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului 

de specialitate, aprobate prin fişele de post;  

 să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în 

condiţiile reglementărilor legale în vigoare;  

 să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul 

principal de credite;  
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 să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul Bibliotecii;  

 să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;  

 să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor 

sale;  

 să prezinte angajatorului la termenele prevăzute, sau ori de câte ori este necesar, 

situaţia economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi 

indicatorilor din proiectul şi contractul de management;  

 să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra 

incendiilor în instituţie;  

 să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a 

normelor de securitate a muncii; 

 îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management 

şi în conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al 

Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în 

reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;  

 transmiterea către Consiliul Judeţului Galaţi conform dispoziţiilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare 

ordonanţă de urgenţă, HG 1301/2009, a rapoartelor de activitate şi a tuturor 

comunicărilor necesare. 

b) Obiective (pe termen mediu și lung): 

 Pentru perioada 2016 – 2019 managementul instituţiei va avea ca obiectiv principal 

dezvoltarea armonioasă a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” urmărind următoarele:  

1. Proiecte mici și medii – pe termen scurt 

1.1. Comunicații și rețea 

 Pentru utilizarea sistemului integrat de bibliotecă și în spațiile din Depozit și clădire anexă 

(instalarea stațiilor de lucru pentru desfășurarea activităților specifice) este necesară montarea 

instalației de curenți slabi și a rețelei de date (Internet) – valoare lucrări de proiectare și execuție 

25.000,00 lei. 

 Modernizarea, întreținerea și extinderea sistemului actual de comunicații, achiziția de 

echipamente specifice: 3.000,00 euro. 

1.2. Diversificarea serviciilor de bibliotecă - Servicii de copiere 

 Dezvoltarea și extinderea serviciului de copiere a documentelor de bibliotecă indiferent de 

suportul de stocare presupune achiziția de echipamente corespunzătoare:  

 un scaner self-service pentru uzul cititorilor - sala de lectură – 15.000 euro;  

 imprimante laser de rețea – pentru serviciul/compartimentul propriu – 4 buc. - 40.000 euro. 
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1.3. Atelier/ Laborator Legătorie și Restaurare 

 Pentru dotarea Laboratorului de Legătorie existent și pentru înființarea unui compartiment de 

restaurare carte veche (în prezent personalul din cadrul laboratorului parcurge programul de 

atestare profesională pentru profesia de restaurator carte veche) valoare estimată 35.000 euro – 

echipamente, ustensile și materiale. 

1.4. Editură și tipografie 

 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ înfiinţează în anul 2009 propria editură sub denumirea 

„Axis Libri“sub egida căreia după 11 ani de absenţă, reia publicarea Buletinului Fundaţiei 

Urechia şi lansează Revista trimestrială de Cultură: „Axis Libri“. Pentru a eficientiza 

costurile cu tipărirea, Biblioteca intenționează achiziția unui echipament specific – mașină 

tipografică – dispozitiv tip offset valoare estimată: 50.000,00 euro. Echipamentul tipografic va 

fi utilizat și pentru elaborarea și tipărirea materialelor necesare promovării serviciilor furnizate 

de bibliotecă și a diverselor formulare utilizate în activitățile specifice zilnice. 

1.5. Echipament videoconferință și sonorizare 

- Pentru derularea evenimentelor organizate de Bibliotecă prin Proiectul de management sunt 

prevăzute achiziția unui sistem pentru organizarea de videoconferință, a unui sistem de sonorizare 

corespunzător și a unei camere video digitale. Valoarea estimată 15.000 euro. 

1.6. Întreținere/înnoire echipamente - birotică 

 În serviciile bibliotecii sunt integrate toate operațiunile specifice de bibliotecă și de gestiune 

desfășurându-se cu ajutorul echipamentelor I.T. Aceste stații de lucru, calculatoare de birou, 

laptop-uri, multifuncționale, în mare parte au ieșit din durata de funcționare prevăzută de 

normativele tehnice și contabile astfel încât se impune înlocuirea acestora; 

 Valoarea estimată pentru o rată de înnoire pentru echipamente/stații de lucru de 20% pe an: 

10.000,00 euro/an. 

1.7. Dotări funcționale și transport  

 Biblioteca deține în dotare 3 (trei) autoturisme achiziționate în 2001, 2007, 2008 pentru care 

costurile cu exploatarea, datorită gradului de uzură sunt în creștere. Pentru perioada următoare 

este necesară înnoirea parcului auto cu un autoturism și un microbuz (7+1 locuri minim) – 

utilizat pentru deplasarea la bibliotecile comunale din județ, biblioteci ce sunt sub îndrumarea 

metodologică a Bibliotecii. Valoarea estimată: 30.000,00 euro; 

 Din punct de vedere al utilităților funcționale pentru 2015-2020 vor fi necesare : 

 - asigurarea unui spor de putere de la rețeaua electrică națională; 

 - reabilitarea/ schimbarea centralei termice 

1.8. Colecții documente 

 Pentru completarea și actualizarea permanentă a colecțiilor de documente este necesară alocarea 

de resurse financiare corespunzătoare. Astfel pentru o politică de achiziții conform cerințelor 
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legale pentru achiziția de carte, periodice curente și documente de colecții speciale – carte 

veche, tablouri etc. valoarea estimată este de 500.000,00 lei/an. 

1.9. Educație și promovare – proiecte culturale și educaționale: 

 Ziua Culturii Naționale – Eminescu – Program de manifestări dedicate marelui poet naţional; 

 Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie; 

 Zilele cărţii pentru Copii –  Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie; 

 Clubul de vacanţă pe timp de vară: Tabăra de Creație „Axis Libri”, Clubul Curioşilor, 

Cafeneaua Culturală, Vacanța Altfel, Clubul BiblioVacanța; 

 Festivalul Naţional al Cărţii „AXIS LIBRI” – manifestare de amploare iniţiată de Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local Galaţi, 

Primăria Municipiului Galaţi, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Galați, 

Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj și sub înaltul patronaj al Ministerului 

Culturii; 

 Salonul Literar „AXIS LIBRI” – manifestare cultural-artistică ce îşi propune ca în fiecare zi de 

joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, recitaluri de 

muzică şi poezie etc.; 

 Noaptea în Bibliotecă la Galați – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”; 

 Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data 

inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”). 

2. Proiecte mari - pe termen lung și/sau finanțare multianuală 

2.1. Amenajare spațiu exterior 

 În ce priveşte prezervarea obiectivului de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GL-II-m-

B-03057) în care Biblioteca își desfășoară activitatea se impune amenajarea spațiului exterior,  

respectiv cei 2339 mp de curte cuprinzând spațiu verde, căi de acces, spațiu de parcare și alei 

prin lucrări de reparații și/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spații de parcare, 

iluminat extern și ambiental, dotare cu mobilier de exterior corespunzător desfășurării de 

activități out-door; înlocuire pavaj curte ( în prezent - 180 mp), reparații și/sau înlocuire gard 

de împrejmuire. Ţinând cont de faptul că întreg ansamblul străzii Mihai Bravu este declarat 

monument istoric se impune întocmirea unui Proiect de arhitectură pentru amenajare spațiu 

exterior și ulterior execuția lucrărilor propriu zise. 

2.2 Extinderea rețelei de biblioteci publice din municipiul/județul Galați  

 a. Amenajarea, inaugurarea și extinderea filialei nr. 5 din cartierul Dunărea, una din zonele 

de mare aglomerare urbană a municipiului; 

 b. Amenajarea și inaugurarea unei biblioteci mobile – Bibliobuz „V.A. Urechia”, care să 

asigure servicii de bibliotecă în județ și zonele limitrofe județului; promovarea egalității de șanse 

pentru toți utilizatorii și accesul acestora la actul cultural și la resursele informaționale. 
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 c. Înființarea a 2 (două) filiale specializate, una în domeniul ecologiei și a doua în domeniul 

medicinei; 

 d. Înființarea a 2 (două) filiale out-door, una în Pădurea Gârboavele și alta la Foișor – pe 

Faleză; 

 e. Înființarea unui punct de lucru al Bibliotecii „V.A. Urechia” - minifilială în Cartierul 

Dimitrie Cantemir. 

2.3. Alinierea la Agenda Digitală pentru România – TIC în cultură 

 a. Optimizarea și eficientizarea serviciilor de bibliotecă la nivel local și la nivel județean 

prin Implementarea Sistemului Integrat de Bibliotecă (ILS) în biblioteca publică la nivelul 

bibliotecilor publice din județul Galați și interconectarea cu sistemul de biblioteci școlare și 

universitare; ca soluție software pentru gestionarea și distribuția colecțiilor bibliotecilor clasice și 

bibliotecilor digitale și pentru asigurarea interconectării cu sistemul bibliotecilor publice din județul 

Galați - TinREAD - Expert. 

 b. Dezvoltarea de servicii e-bibliotecă, respectiv utilizarea platformei e-guvernare în 

biblioteca publică, digitizarea patrimoniului, acces la resurse și platforme on-line de învățare, 

utilarea/dotarea bibliotecii publice cu echipamente tip self-service, etc. Susținere financiară în 

valoare de minim 300 mii euro; 

 c. Înființarea, mai întâi la nivel de municipiu și apoi extins la nivel de județ, regiune, unor 

puncte (centre) de informare zonală, în care pe lângă Info chioșc-ul „self-service” să existe și 

personal specializat care să ofere informații punctuale de la ”ce obiective de interes există în zonă, 

cum se ajunge, care este programul de vizitare și care sunt tarifele de acces” până la informații 

despre ”ce trebuie să faci pentru a obține o finanțare de la...”. Tot în aceste centre să se găsească 

materiale de promovare specifice, despre zonă, despre obiective, oferite gratuit, precum și materiale 

promoționale contra-cost de la cele artizanale și de tip manufacturier până la monografii tipărite sau 

enciclopedii cu și despre Galați; 

 d. Înființarea de noi cluburi în bibliotecă, primul pe care ni-l propunem fiind un Club de 

dezbateri, în parteneriat cu Colegiul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”. 

2.4. Alinierea la Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului pentru 2014-2020 

 a. Festivalul de carte itinerant „Axis Libri” Galați – Iași - Chișinău – Odessa. Proiectul 

demarat inițial de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cu Festivalul Național „Axis Libri” se 

dorește a fi extins și se va intitula sugestiv „AXA CĂRŢII”; uneşte rutele Galaţi-Iași, Galaţi–Cahul, 

Galaţi-Chişinău, Galaţi-Giurgiuleşti, Galaţi–Reni, Galaţi-Ismail și din acest an, Galați-Odessa prin 

desfășurarea de festivaluri de carte și în Chișinău și la Odessa, înfiinţarea de noi filiale şi 

achiziţionarea unui server puternic care să permită susţinerea unei baze de date comună, creându-se 

astfel o platformă de interacţiune între diaspora culturală şi ştiinţifică română de peste hotare şi 

comunitatea de acest tip din România în vederea promovării patrimoniului istoric şi cultural 

naţional; 
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 b. Dezvoltarea capitalului uman prin intermediul serviciilor noi de bibliotecă – furnizare de 

cursuri și dezvoltarea de competențe prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții; 

c. Imperativul major pentru viitor îl constituie realizarea cu fonduri europene a unei 

Biblioteci Metropolitane/ Regionale în Galaţi, în parcul Corneliu Coposu (zona Inelului de 

Rocadă), în perspectivă km zero al Galaţiului, care să deservească utilizatorii din zona regională 

aferentă (Galaţi, Brăila şi Tulcea). 

 OBIECTIVELE de mai sus vor fi cuprinse într-un Program viabil şi coerent cu identificarea 

potenţialului financiar şi uman care să fie mobilizat astfel încât obiectivele, sarcinile şi proiectele să 

poată fi îndeplinite/ realizate la termenele şi nivelele convenite în concordanţă cu exigenţele şi 

standardele europene, cu menţiunea că şansa de reuşită este în funcţie de posibilităţile materiale şi 

financiare ale Ordonatorului principal de credite – Consiliul Judeţului Galaţi.  

E.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi 

descrierea fiecărui program (exemplificări). 

 Se propune continuarea programelor tradiționale pe care Biblioteca le derulează deja cu 

succes, inițierea unora care să susțină strategia propusă precum și obiectivele pentru management în 

perioada 2016 – 2019. Aceste programe se regăsesc în Anexa nr. 1.5 la Proiectul de management. 

E.3. Proiectele propuse în cadrul programelor se regăsesc în activităţile şi proiectele menţionate 

anterior, în lucrare în cadrul punctului B.1; 

E.4. Alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management:  

- se va urmări încurajarea donațiilor de fonduri private de documente ale intelectualilor 

locali, în vederea salvării, conservării și studierii patrimoniului local. Biblioteca își asumă astfel un 

rol activ în afirmarea tradițiilor și valorilor locale; 

- organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine; 

- organizarea pe timpul verii a cluburilor de vacanţă (iulie – septembrie). 

 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor 

financiare necesare spre a fi alocate de către autoritatea locală (C.J. Galaţi). 

F.1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani corelată 

cu posibilităţile şi resursele financiare necesare spre a fi alocate din subvenţia/alocaţia acordată 

instituţiei de către Consiliul Judeţului Galaţi. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli Propunere (mii lei) 
 

2015 2016 2017 2018 

I. Buget local 

a)Cheltuieli cu personalul 2445 2630 2700 2770 

b)Cheltuieli cu bunuri şi servicii 1740 1800 1850 1900 

Total cheltuieli curente [I.a)+I.b)] 4185 4430 4550 4670 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli Propunere (mii lei) 
c) Cheltuieli de capital 195 100 100 100 

Total buget - Finanţare de la bugetul local 4380 4530 4650 4770 

II. Venituri proprii 

Cheltuieli cu bunuri şi servicii 50 50 50 50 

Total buget - Finanţare din venituri proprii 50 50 50 50 

 
F.2. Previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin 

realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru întreaga 

perioadă de management, 2016 – 2019. Situaţia previzionării se regăseşte în proiectul de 

management în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 la Proiectul de management (conform anexa nr. 2 și 

anexa nr. 3 la Caietul de obiective). 

F.3. Proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției pe 

categorii de bilete/ tarife practicate. 

 Nu este cazul, conform legislației. Detalii în Anexa nr. 4 la Proiectul de management 

(conform anexei 4 la Caietul de obiective). 

 Imperativul major pentru etapa următoare îl constituie construirea cu fonduri europene a 

unei Biblioteci Metropolitane, care să deservească gălăţenii şi cetăţenii judeţelor din apropiere, 

Brăila şi Tulcea. 

 Suma principiilor şi prevederilor noului proiect managerial, care vizează o perioadă 

importantă în evoluţia culturală a României – anul 2018 va consemna împlinirea centenarului 

fiinţării României moderne – reprezintă o ofertă care, prin sprijinul şi cu susţinerea financiară a 

Consiliului Judeţului Galaţi, va putea fi îmbunătăţită şi diversificată în concordanţă cu cerinţele 

locale şi exigenţele Uniunii Europene. Împlinirea unei noi etape de promovare și de ridicare a 

activităţii Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi la cotele cele mai înalte ale performanţei în 

domeniu va permite, alături de alţi factori concordanţi, abordarea în viitorul apropiat a unei posibile 

înscrieri a municipiului și județului de la Dunăre printre entitățile cu candidaturi serioase la rangul 

de centru cultural european. 

Notă: Anexele (1 – 6) fac parte integrantă din prezentul proiect de management. 

 

Galaţi,       Candidat pentru postul de manager la  

15.01.2016      Biblioteca „V.A Urechia” 

Prof. Dr. Ilie Zanfir 



 

           Anexa nr. 1.1 

 
 
Biblionet – lumea în biblioteca mea 
Finanțator: Fundația IREX România, cu finanțare de la Fundația Bill & Melinda Gates 

(în derulare) 
 

 Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi în perioada 2009-2012: 1950500 RON 

 Biblionet este un program de finanțare ce se întinde pe cinci ani și care facilitează românilor 

accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. 

Prin cursurile de formare și tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în 

comunitățile locale sub forma unui parteneriat între IREX, Asociația Naționala a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autoritățile locale și naționale și bibliotecile din țara.  

Situația centralizată pe ani este prezentată mai jos: 

Etape Biblioteci din județul Galați care au intrat 
în Program 

Dotare 

I Galați, Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti, Băleni, 
Corod, Cosmeşti, Costache Negri, 
Drăgăneşti, Independenţa 
Lieşti, Măstăcani, Movileni 
Piscu, Scânteieşti, Schela 
Slobozia Conachi, Smulţi 
Tuluceşti, Vânători, Valea Mărului 

11 laptop-uri 
86 calculatoare personale 
20 imprimante 
20 scanere 
20 videoproiectoare 
20 ecrane de proiecție 

II Biblioteca „V.A. Urechia” - Filiala „C. 
Negri” a BVAU, Barcea, Braniștea, 
Buciumeni, Cavadinești, Corni, Cuca, 
Cudalbi, Foltești, Fârțănești, Ghidigeni, 
Gohor, Grivița, Ivești, Matca, Nicorești, 
Oancea, Pechea, Șendreni, Smârdan, 
Suceveni, Țepu, Umbrărești, Vîrlezi, 
Vlădești 

106 calculatoare personale 
25 imprimante 
25 scanere 
25 videoproiectoare 
25 ecrane de proiecție 

III Biblioteca „V.A. Urechia” - Secția 
Referințe, Filiala Bibliotecii Tg. Bujor din 
Umbrărești, Bălăbănești, Bălășești, Berești-
Meria, Brăhășești, Cerțești, Cuza Vodă, 
Fundeni, Jorăști, Munteni, Nămoloasa, 
Priponești, Rădești, Rediu, Tudor 
Vladimirescu 

70 calculatoare personale 
16 imprimante 
16 scanere 
16 videoproiectoare 
16 ecrane de proiecție 

IV Biblioteca „V.A. Urechia” - Filiala nr. 2 și  
Filiala nr. 4, Vânători – Odaia Manolache, 
Drăguşeni, Frumuşiţa, Băneasa, Negrileşti, 
Suhurlui, Tg. Bujor - Moscu 

42 calculatoare personale 
9 imprimante 
9 scanere9 videoproiectoare 
9 ecrane de proiecție 

Total: 11 laptop-uri, 304 calculatoare. 

Obs. Toate bibliotecile din judeţ au fost incluse în acest program. 

 



 

Anexa nr. 1.2 
 

Reflectarea în presă a activității 
Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați în anul 2015 

 
 
IANUARIE 

 CIMPOI, MIHAI. Păreri despre o teză de doctorat aparte: „Publicistica lui Vasile 
Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epocii”. În: Realitatea, an. 16, nr. 
335-336, ian. 2015, p. 3. 

 COMŞA, POMPILIU. Un volum de ţinută despre viaţa şi opera lui Nichifor Crainic: 
[cronică literară]. În: Oglinda literară, an. 14, nr. 157, ian. 2015, p. 10612-10613: fotogr. 

 DĂNACU, VIOREL. 10 ani de la editarea revistei „Cuvânt masonic”. În: Cuvânt 
masonic, an. 10, nr. 1, 2015, p. 1-6: fotogr. 

 DUGAN, OANA. Prezență franceză la Balcaniada de poezie, Brăila, septembrie 2014. 
În: Oglinda literară, an. 14, nr. 157, ian. 2015, p. 10585: fotogr. 

 HAIDU, SIMONA. Lansare de carte masonică în cadrul Ediției speciale a Salonului 
Literar „Axis Libri” de la Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, 25 iulie 2014: 
Danacu Viorel, Francmasonerie așa cum a fost : [recenzie literară]. În: Cuvânt masonic, 
an. 10, nr. 1, 2015, p. 62-63: fotogr. 

 ILIE, ZANFIR. Francmasoneria. Documente existente în Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia”. În: Cuvânt masonic, an. 10, nr. 1, 2015, p. 63-65: fotogr. 

 MANEA, ION. Final cu colinde şi diplome de excelenţă. În: Dominus, an. 15, nr. 180, 
ian. 2015, p. 2. 

 MORARU, VIOLETA. Partea nevăzută a activităţii în Biblioteca „V.A. Urechia”. În: 
Şcoala gălăţeană, nr. 221,  ian. 2015, p. 11. 

 OBREJA, GINA. Publicații rare la biblioteca comunală. În: Gazeta de Ţepu, an. 5, nr. 
42, ian. - febr. 2015, p. 2: il. 

 PINTILII, IONEL. Personalitatea Academicianului V.A. Urechia reflectată într-o 
valoroasă Teză de doctorat. În: Realitatea, an. 16, nr. 335-336, ian. 2015, p. 8. 

 TOPORAŞ, CAMELIA. Eugen Bădărău: 19 sept. 1887, com. Folteşti, jud. Galaţi - 11 
mart. 1975, Bucureşti. În: Dominus, an. 15, nr. 180, ian. 2015, p. 2: fotogr. 

 TOPORAŞ, CAMELIA. Generoasa donaţie a acad. prof. univ. dr. Constantin Gh. 
Marinescu către Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi. În: Realitatea, an. 16, nr. 
335-336, ian. 2015, p. 4. 

 VASILICĂ, MIRELA; NĂSTASE, EMILIA ELENA. Cenaclul literar „Înşir-te, 
Mărgărite...!”. În: Școala gălățeană, nr. 221, ian. 2015, p. 6: fotogr. 

 VÂLCU, PĂUNIŢA. „Parteneriate şi proiecte”, cercul metodic al bibliotecarilor şcolari. 
În: Școala gălățeană, nr. 221, ian. 2015, p. 6: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. „A”, a apărut „A” : Critica. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7674, 5 
ian. 2015, p. 7: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Consiliul ştiinţific al bibliotecii a tras linie: bilanţ şi proiecte la 
„V.A. Urechia”. / Foto: Victor Cilincă. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7674, 5 ian. 2015, p. 7. 

 CILINCĂ, VICTOR. La Editura „Axis Libri” : Nou!. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7674, 
5 ian. 2015, p. 7. 



 

 CILINCĂ, VICTOR. Noi membri ai Filialei Uniunii Uniunii Scriitorilor: la finalul 
anului trecut. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7674, 5 ian. 2015, p. 7. 

 CILINCĂ, VICTOR. Semnale editoriale: „datoriile” anului încheiat: Revista „Antares”; 
Buletinul Fundaţiei Urechia. / Foto: Victor Cilincă. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7674, 5 
ian. 2015, p. 7: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Ing. Gelu Kahu - sărbătorit la Colocviile Constructorilor de Nave: 
Amintiri... confidenţiale. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7675, 6 ian. 2015, p. 4: fotogr. 

 KANTI, MIHAELA. Agenda evenimentelor programate pentru acest an de Centrul 
Europe Direct: Multe manifestări în 2015. În: Monitorul de Galaţi, nr. 3, 7 ian. 2015, p. 3 

 VULPE, MARIAN. „Chipul poetului nemuritor” - expoziţia iconografică a lunii 
ianuarie la Bibliotecă. În: Monitorul de Galaţi, nr. 4, 8 ian. 2015, p. 3. 

 CILINCĂ, VICTOR. Zilele Eminescu la „V.A. Urechia”: În luna ianuarie. În: Viaţa 
liberă, an. 26, nr. 7682, 14 ian. 2015, p. 5: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Evenimente eminesciene ale Bibliotecii „V.A. Urechia”. În: Viaţa 
liberă, an. 26, nr. 7683, 15 ian. 2015, p. 2. 

 ROMANIŢĂ, MARIA. Muza statuii poetului are iar mână iar poliţia păzeşte parcul 
24/24h: pregătiri pentru ziua lui Eminescu. În: Monitorul de Galaţi, nr. 9, 15 ian. 2015, 
p. 4: fotogr. 

 BĂRARU, ALINA. Manifestări dedicate poetului Mihai Eminescu şi Zilei Naţionale a 
Culturii. În: Imparțial, nr. 3310, 16 ian. 2015, p. 6: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Eminescu, omagiat la Statuie: flori de la flori. În: Viaţa liberă, an. 
26, nr. 7684, 16 ian. 2015, p. 3: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Campanie VL - Comori de patrimoniu: Palatul Urechia, Sala 
Stalin, Teatrul „Tardini”: Vremuri şi vremuri. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7690, 23 ian. 
2015, p. 12: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Palatul „Urechia” - sugativă de fonduri: Şi atunci, ca şi acum. În: 
Viaţa liberă, an. 26, nr. 7690, 23 ian. 2015, p. 12: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Manifestări înainte şi după 24 Ianuarie: Biblioteca „V.A. 
Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7691, 24-25 ian. 2015, p. 5. 

 DOBRE, CORINA. Managerii instituţiilor de cultură ale CJ, la raport: Se stabilesc 
comisiile de evaluare. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7692, 26 ian. 2015, p. 2. 

 CARP, CRISTINA. 27 ianuarie, comemorarea internaţională a Holocaustului. În: 
PresaGalaţi.ro, nr. 111, 30 ian. - 5 febr. 2015, p. 10: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Gălăţeni implicaţi în istoria Mangaliei: Colocviile constructorilor 
de nave. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7697, 31 ian. - 1 febr. 2015, p. 5. 

 
 
FEBRUARIE 

 ADAMESCU, CEZARINA. Un cărturar de renume - contemporan cu Eminescu: 
[despre volumul „Faţete ale publicistului şi memorialistului Vasile Alexandrescu 
Urechia” de Ilie Zanfir] [VI]. În: Realitatea, an. 16, nr. 337-338, febr. 2015, p. 8. 

 BĂLAN, DORINA. Revistele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi. În: Școala 
gălățeană, nr. 222, febr. 2015, p. 11: il. 

 CIMPOI, MIHAI; MARINESCU, CONSTANTIN GH. Păreri despre o teză de 
doctorat aparte: „Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic 
al epocii” (II). În: Realitatea, an. 16, nr. 337-338, febr. 2015, p. 8. 



 

 GĂLĂŢEANU, VIRGIL. Aflaţi de la Consiliul Judeţului Galaţi. În: Realitatea, an. 16, 
nr. 337-338, febr. 2015, p. 2 : fotogr. 

 Noile tarife ale Consiliului Judeţului Galaţi pentru anul 2015. În: Realitatea, an. 16, 
nr. 337-338, febr. 2015, p. 2. 

 AUR, MIRELLA. Istoria, într-o expoziţie de afişe vechi, la Bibliotecă. În: Monitorul de 
Galaţi, nr. 23, 5 febr. 2015, p. 2. 

 AUR, MIRELLA. Primul Salon Axis Libri în noul an. În: Monitorul de Galaţi, nr. 23, 5 
febr. 2015, p. 2. 

 CILINCĂ, VICTOR. Doar până luni, o expoziţie interesantă la „V.A. Urechia”: 
reclama, sufletul comerţului şi de altădat'. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7701, 5 febr. 2015, 
p. 5. 

 CILINCĂ, VICTOR. Reîncepe stagiunea la „Axis Libri”: filologie şi poezie la Salonul 
Bibliotecii „Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7701, 5 febr. 2015, p. 14: fotogr. 

 CARP, CRISTINA. Club de Go la Biblioteca „V.A. Urechia”. În: PresaGalaţi.ro, an. 2, 
nr. 112, 6-12 febr. 2015, p. 10. 

 CILINCĂ, VICTOR. Un gălăţean, tipărit pentru China: Ilie Zanfir şi însemnările de 
călătorie din provincia Hubei. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7702, 6 febr. 2015, p. 12: 
fotogr. 

 VULPE, MARIAN. Despre Crucișătorul „Muntenia”, la Colocviile Constructorilor de 
Nave. În: Monitorul de Galaţi, nr. 24, 6-7-8 febr. 2015, p. 3. 

 STOIANOVICI, IASMINA. Programe de voluntariat în biblioteci: Proiect naţional. În: 
Viaţa liberă, an. 26, nr. 1106, 11 febr. 2015, p. 3. 

 CILINCĂ, VICTOR. Lansări cu public numeros: suntem „o raritate”. În: Viaţa liberă, 
an. 26, nr. 7707, 12 febr. 2015, p. 4. 

 STOIANOVICI, IASMINA. Lansare de carte la Biblioteca „V.A. Urechia”: salonul 
„Axis Libri”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7707, 12 febr. 2015, p. 4. 

 Imparţial, la 24 de ani. În: Imparțial, nr. 3314, 13 febr. 2015, p. 2-4 : fotogr. 
 CILINCĂ, VICTOR. La Salonul Bibliotecii „Urechia” au lansat cărţi brăilenii: Între 

evocarea lui Vieru, „Revista 13” şi „Lista lui Anghel”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7713, 
19 febr. 2015, p. 9: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. 2014, un an bun pentru biblioteca judeţeană: Deschidere regională 
şi internaţională. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7719, 26 febr. 2015, p. 4: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Patru lansări de carte: Astăzi la Biblioteca „V.A. Urechia”. În: 
Viaţa liberă, an. 26, nr. 7719, 26 febr. 2015, p. 3. 

 CILINCĂ, VICTOR. Seară tecuceană, ofertă dramaturgică şi de istorie literară: Motor 
cu folos la Salonul „Axis Libri”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7719, 26 febr. 2015, p. 4: 
fotogr. 

 VULPE, MARIAN. Seară vrânceană la „Axis Libri”. În: Monitorul de Galaţi, nr. 38, 26 
febr. 2015, p. 2. 

 CILINCĂ, VICTOR. Donaţii de carte, de la elev la elev: acţiune la Biblioteca „V.A. 
Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7720, 27 febr. 2015, p. 7. 

 MATACHE, OVIDIU. Smaranda Brăescu, regina aerului, evocată la Galaţi. În: 
Imparțial, nr. 3316, 27 febr. 2015, p. 7: fotogr. 

 VULPE, MARIAN. Smaranda Brăescu - Regina Aerului. În: Monitorul de Galaţi, nr. 
39, 27 febr. - 1 mart. 2015, p. 3. 

 



 

MARTIE 
 ADAMESCU, CEZARINA. Un cărturar de renume - contemporan cu Eminescu: 

[despre volumul „Faţete ale publicistului şi memorialistului Vasile Alexandrescu 
Urechia” de Ilie Zanfir] [VII]. În: Realitatea, an. 16, nr. 339-340, mart. 2015, p. 8. 

 ILIE, ZANFIR. Distinse domnule academician, profesor universitar doctor Vasile 
Burlui. În: Realitatea în diaspora, an. 6, nr. 98-99, mart.-apr. 2015, p. 1. 

 MATEI, SILVIA. Salonul literar „Axis Libri”, parte a brandului cultural gălăţean. În: 
Școala gălățeană, nr. 223, mart. 2015, p. 7. 

 MORARU, VICTOR; DANILOV, MARIA; BURLACU, ALEXANDRU; 
IVLAMPIE, IVAN; GROSSU, SILVIA. Păreri despre o teză de doctorat aparte: 
„Publicistica lui Vasile Alexandrescu Urechia în contextul social-politic al epocii” (III). 
În: Realitatea, an. 16, nr. 339-340, mart. 2015, p. 8. 

 TOPORAŞ, CAMELIA. Remember Paul Păltănea. În: Școala gălățeană, nr. 223, mart. 
2015, p. 13: fotogr. 

 ŢURCANU, GEANINA. Comemorarea internaţională a Holocaustului. În: Școala 
gălățeană, nr. 223, mart. 2015, p. 2: fotogr. 

 AUR, MIRELLA. Dorel Vişan, la Axis Libri. În: Monitorul de Galaţi, nr. 43, 5 mart. 
2015, p. 4. 

 CILINCĂ, VICTOR. Conferenţiază şi interpretează Dorel Vişan!: la Salonul „Axis 
Libri”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7725, 5 mart. 2015, p. 12: fotogr. 

 MELINTE, ANCA. Ce surprize au şefii din administraţie pentru subordonate: De 8 
martie. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7727, 7-8 mart. 2015, p. 4. 

 MELINTE, ANCA. Aleea personalităţilor gălăţene: În Grădina Publică. În: Viaţa liberă, 
an. 26, nr. 7728, 9 mart. 2015, p. 2. 

 CILINCĂ, VICTOR. Copii spun, scriu, desenează lucruri frumoase: Lansare specială la 
„Axis Libri”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7731, 12 mart. 2015, p. 4 : fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Despre Rebreanu - la o prestigioasă editură clujeană: Zanfir Ilie - 
istoric literar. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 12 mart. 2015, p. 4. 

 CILINCĂ, VICTOR. Doi gălăţeni, o brăileancă şi un italian: Azi, la Biblioteca 
„Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7731, 12 mart. 2015, p. 4. 

 CILINCĂ, VICTOR. Dorel Vişan a primit cheia Galaţiului: Primire triumfală pentru un 
mare actor. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7731, 12 mart. 2015, p. 4: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Un şantier din 1897 şi istoria ştiinţei : La colocviile navaliştilor. 
În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7731, 12 mart. 2015, p. 3. 

 VULPE, MARIAN. Salon literar cu lansare italiană. În: Monitorul de Galaţi, nr. 48, 12 
mart. 2015, p. 4. 

 Basarabenii din Galaţi pun ţările la cale: pe 27 martie se vor organiza, în 200 de 
localităţi din România şi Republica Moldova, lanţuri umane care vor contura graniţele 
României Mari. În: Monitorul de Galaţi, nr. 50, 16 mart. 2015, p. 2. 

 CILINCĂ, VICTOR. Principele Radu lansează „Cărţile Regale”: La Biblioteca „V.A. 
Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7735, 17 mart. 2015, p. 12: fotogr. 

 AUR, MIRELLA. Viaţa cotidiană la Dunărea de Jos în epoca antică. În: Monitorul de 
Galaţi, nr. 52, 18 mart. 2015, p. 4. 

 CONDOS, MAGDA. Termoficarea Galaţiului, discutată şi cu ocazia Zilei 
Întreprinzătorilor: Oficialii de la Guvern au dat asigurări că se caută soluţii. În: 
Monitorul de Galaţi, nr. 92, 18 mart. 2015, p. 2. 



 

 CILINCĂ, VICTOR. Azi, trei autoare în Sala „Mihai Eminescu”: Salonul Bibliotecii 
„V.A. Urechia”. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7737, 19 mart. 2015, p. 3: fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Lansarea „Cărţilor Regale” la Biblioteca „V.A. Urechia”: 
Principele Radu, în vizită la Galaţi. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7737, 19 mart. 2015, p. 
12: fotogr. 

 VULPE, MARIAN. 45 de minute cu Alteţa Sa Regală Principele Radu al României. În: 
Monitorul de Galaţi, nr. 53, 19 mart. 2015, p. 4: fotogr. 

 VULPE, MARIAN. Trei noi lansări de carte la Salonul literar. În: Monitorul de Galaţi, 
nr. 53, 19 mart. 2015, p. 4. 

 BĂRARU, ALINA. Principele Radu a lansat Cărţile Regale, la Biblioteca V.A. Urechia. 
În: Imparțial, nr. 3319, 20 mart. 2015, p. 6. fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Succes de public la lansarea „Cărţilor Regale”!: Principele Radu, 
în vizită la Biblioteca Judeţeană. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7738, 20 mart. 2015, p. 5: 
fotogr. 

 CILINCĂ, VICTOR. Seară clujeană la Biblioteca „Urechia”: Astăzi. În: Viaţa liberă, 
an. 26, nr. 7742, 26 mart. 2015, p. 3. 

 CONDOS, MAGDA. Vizită americană la Biblioteca „V.A. Urechia”. În: Monitorul de 
Galaţi, nr. 58, 26 mart. 2015, p. 2. 

 VULPE, MARIAN. Ofertă „de primăvară”, la Salonul Literar. În: Monitorul de Galaţi, 
nr. 58, 26 mart. 2015, p. 4. 

 CARP, CRISTINA. Scrisorile care le-au făcut celebre pe trei surori gălăţene: 
Corespondenţe cu Jules Verne, Mark Twain sau Emile Zola. În: PresaGalaţi.ro, an. 2, nr. 
119, 27 mart. - 2 apr. 2015, p. 10: fotogr. 

 STOIANOVICI, IASMINA. Mărturii culturale ale Orientului Mijlociu: Expoziţie în 
holul universităţii. În: Viaţa liberă, an. 26, nr. 7747, 31 mart. 2015, p. 3 

 VULPE, MARIan. Cinci ţări arabe, în expoziţie la „Dunărea de Jos”: Crâmpeie de 
cultură şi istorie orietală. În: Monitorul de Galaţi, nr. 61, 31 mart. 2015, p. 2: fotogr. 

 
 
APRILIE 

 ADAMESCU, CEZARINA. Un cărturar de renume - contemporan cu Eminescu: 
[despre volumul „Faţete ale publicistului şi memorialistului Vasile Alexandrescu 
Urechia” de Ilie Zanfir] [VIII]. În: Realitatea, an. 16, nr. 341-342, apr. 2015, p. 8. 

 AVRAM, GABRIELA. Gânduri citite... gânduri scrise. În: Școala gălățeană, nr. 224, 
apr. 2015, p. 14: fotogr. 

 BUJOREANU, MIHAELA. Aniversarea poetei Eleonora Stamate. În: Școala 
gălățeană, nr. 224, apr. 2015, p. 6: fotogr. 
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Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în anul 2015 
Luna ianuarie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

1. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

14.01.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

2. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

21.01.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

3. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

28.01.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

4. 
Feerie de iarnă  - vernisaj expoziţie, cu participarea 
elevilor Şcolii Gimnaziale nr.16,prof.Victoriţa 
Truţă, Mogoş Mariana 

13.01.2015 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

5. 

Să  nu-l uităm pe Eminescu ! - moment poetic 
Au participat: preşcolarii de la Grădiniţa nr. 45 
„Parfumul Teilor”, împreună cu doamnele 
educatoare Ambrozia Bujor și Alina Coropceanu  

14.01.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

preşcolari, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

6. 

Vizită la Bibliotecă 
Elevii claselor primare din localitatea Tudor 
Vladimirescu împreună cu cadrele didactice au 
participat la o vizită de prezentare a Bibliotecii 
Județene „V.A.Urechia”, la depunerea de flori la 
statuia marelui poet „Mihai Eminescu” şi  au mai 
participat la spectacolul omagial „Eminescu 
eternitatea unei rostiri”. 

15.01.2015 70 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

7. 

Călători în lumea cărţii – vizită. Elevii claselor 
primare şi cadrele didactice: Tudose Nicoleta şi 
Lepădatu Alina de la Liceul cu program sportiv au 
participat la o vizită de prezentare a bibliotecii 

20.01.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi,cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

8. 
Feerie de iarnă – expoziție cu lucrări realizate de 
artist plastic Victorița Truță 

06.01–14.01.2015 150 Educaţie 
culturală 

 Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

9. 
Dor de Eminescu – expoziție de carte 15.01–30.01.2015 200 Educaţie 

culturală 
 Publicul cititor Pagina web: 

www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

10. 
Mihai Eminescu, poetul național al românilor – 
expoziție de carte 

15.01.2015 245 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

11. 
Stendhal (Marie-Henri Beyle), scriitor francez –
expoziție de carte 

23.01.2015 185 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

12. 
Unirea Principatelor Române – expoziție de carte 24.01.2015 150 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

13. 
Ismail Kadare, scriitor albanez - expoziție de carte 28.01.2015 210 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

14. 
Porni Luceafărul – moment artisitic dedicat 
poetului Mihai Eminescu 

14.01.2015 120 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

15. 
Vizită la Bibliotecă  
 

19.01.2015 25 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, 
părinți,profesori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

16. 
„Sărbătorile de iarnă în tradiţiile populare 
româneşti”, expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

20.12.2014– 8.01 
2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

17. „Ion Creangă, povestitorul copiilor” - 125 de ani 20.12.2014– 8.01. 100 Educaţie, Fără Toate categoriile Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

de la moarte (1 mart. 1837 – 31 dec. 1889), 
expoziţie de documente, organizată în sala  de 
lectură Mihai Eminescu 

2015 cultură limită de 
vârstă 

sociale www.bvau.ro 
facebook, presă 

18. 
„Nemurirea poeziei lui Eminescu” - 165 de ani de 
la nașterea lui Mihai  Eminescu, expoziţie de 
documente 

09–22.01.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

19. 
„Mihai Eminescu–în amintirea contemporanilor”, 
expoziţie de documente 

09–22.01.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

20. 
„E scris pe tricolor Unire” - 156 de ani de la 
Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alex. 
I. Cuza, expoziţie de documente    

22-29.01.2015 100 literatură  Elevi, studenţi, 
profesori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

21. 
„Camil Ressu – 135 de ani de la naștere”, expoziţie 
de documente, organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

22 – 29.01.2015 100 literatură  Elevi, studenţi, 
profesori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

22. 

„Holocaustul, o tragedie din istoria umanității – 27 
ianuarie - Ziua Internațională a Holocaustului” - 
expoziţie de documente din colecțiile Bibliotecii 
”V.A. Urechia”, organizată la Casa Corpului 
Didactic din Galați; 

27.01.2015 100 cultură   Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

23. 

CCN (Colocviul Constructorilor de Nave), Ediția a 
35-a 

9.01.2015 50 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, 
istorici, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

24. 
Recital liric - „Eternul univers eminescian” - în sala 
Mihai Eminescu 

15.01.2015 65 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

25. 
Expoziție și stand de carte organizate în foaierul 
Teatrului Muzical Nae Leonard, cu ocazia Zilei 

15.01.2015 300 Literatură, 
lectură 

Fără 
limită de 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Culturii Naționale                publică vârstă 

26. 

Personalitatea săptămânii -Nicolas Cage 
(07.01.1964) – actor,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

05.01 – 11.01 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematograf
ie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

27. 

Personalitatea săptămânii -Kevin Costner 
(18.01.1955)– actor,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

12.01 – 18.01 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematograf
ie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

28. 

Personalitatea săptămânii -Nastassia Kinski 
(24.01.1961) – actriţă,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

19.01 – 25.01 50  Educaţie, 
cultură, 
cinematograf
ie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

29. 

Personalitatea săptămânii -Paul  Newman 
(26.01.1925-26.09.2008)– actor,  fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

26.01– 30.01 50  Educaţie, 
cultură, 
cinematograf
ie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Colecții Speciale 

30. 
Chipul Poetului Nemuritor – expoziție 
iconografică 
 

5-31.01.2015 185 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

31. 

„Ion Minulescu” - expoziție de documente 06.01–09.01.2015 25 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

32. 
„Porni Luceafărul”- expoziție de documente 14.01–30.01.2015 50 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

33. 

„Grigore Vieru – 6 ani de la trecerea în neființă” 
- - expoziție de documente 

18.01-23.01.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

34. 

„Noutățile lui Gerar” - expoziție de documente 19.01-30.01.2015 60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

35. 

„Lacul”- expoziție cu lucrări realizate manual( 
machete) 

15.01-30.01.2015 54 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri  
 

36. 

„Unirea Principatelor Române”-  expoziție de 
documente 

23.01-30.01.2015 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri  

37. 

„Mica Unire”- expoziție cu lucrări realizate de 
elevii clasei pregătitoare de la Școala nr. 25 

23.01–30.01.2015  25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

38. 

„Vreme trece, vreme vine”- prezentări power-point 14.01.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

39. 

„Mai am un singur dor”- program artistic  15.01.2015 33 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

40. 
„Omagiu marelui poet în acorduri de vioară”- 
program artistic 

16.01.2015 12 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

41. 
„Noi suntem români” – program artistic 23.01.2015 35 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

42. 
„Unirea și Cuza – oră de istorie la Bibliotecă” 23.01.2015 24 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

43. 
„Hai să dăm mână cu mână”- moment folcloric 23.01.2015 15 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

44. 

Noutăţile lunii ianuarie: expoziţie de carte 05-18.01.2015  
 

180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina web: 
 www.bvau.ro 

45. 
Ion Budai-Deleanu: 255 ani de la naştere:  
expoziție de carte. 

05-11.01.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

46. 
„Opera eminesciană în desene: Şcoala Gimnazială 
nr. 38:  expoziție de desene 

12-18.01.2015  
 

180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

47. 
 Anne Bronte (17.01.1820-28.05.1849), 195 ani de 
la naştere: expoziţie de carte 

12-18.01.2015 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără 
limită de 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură vârstă 

48. 

Incursiune în opera lui Eminescu: Colegiul „A. 
Vlaicu”: manifestare literară 

14.01.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 
 
 
 

49. 
În vizită la bibliotecă: Grădiniţa nr. 47: vizită 14.01.2015 40 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

50. 
Mihai Eminescu: 165 ani de la naştere: expoziție de 
carte. 

12-18.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 

51. 
„Caligrame şi acrostihuri din opera eminesciană”: 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu 

12-18.01.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

52. 
„Dor de Eminescu”: Grădiniţa „I. Creangă”: 
manifestare literară 

16.01.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

53. 
„Visul romantic la Eminescu”: Colegiul „D. 
Moţoc”: manifestare literară 

16.01.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

54. 
„Mari teme eminesciene”: Liceul Teoretic „M. 
Eliade”: manifestare literară 

16.01.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

55. 
Noutăţile lunii ianuarie: expoziţie de carte 19-31.01.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

56. 
Unirea Principatelor Române: expoziţie de carte 19-25.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
Fără 
limită de 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură vârstă 

57. 
„Cartea copilăriei mele”: Şcoala Gimnazială nr. 38: 
manifestare literară 

22.01.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

58. 

Personalităţile lunii ianuarie: A.I. Cuza şi Paul 
Păltănea: Şcoala „Gh. Munteanu”: manifestare 
literară 

23.01.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic 

Idem 
 
 
 

59. 

„Moş Ion Roată şi Unirea”: program literar artistic:
Şcoala Gimnazială nr. 12: manifestare literară 

23.01.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

60. 
„Unirea prin versuri şi cântec”: Şcoala Gimnazială 
„Cuvioasa Paraschiva” Smârdan: manifestare 
literară 

23.01.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 15 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

61. 
Colegiul Tehnic „Radu Negru”: vizită 26.01.2015 30 Educaţie, 

cultură, 
15-25 ani Elevi, cadru 

didactic, 
bibliotecar 

Idem 

62. 

Paul Păltănea (25.06.1924-25.01.2008): 7  ani de la 
moarte:  expoziţie de carte 

26-31.01.2015 
 

180 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

63. 

A.P. Cehov (29.01.1860-15.07.1904), 155 ani de la 
naştere: expoziţie de carte 

26-31.01.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

64. 
Colegiul Tehnic „Paul Dimo”: vizită 28.01.2015 30 Educaţie, 

cultură 
15-25 ani Elevi, cadru 

didactic, 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

65. 
Eminescu, eternitatea unei rostiri – expoziție de 
documente 

15.01.2015 75 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

66. 
Eminescu - În orice om o lume îşi face încercarea 
- Expoziție de documente de bibliotecă 

10–30.01.2015 25 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

67. 

Puterea cuvântului în jocul vieţii! 
Proiect de educaţie prin lectură împotriva 
discriminării tinerilor inclusiv în mediul online, apel 
prin Campania CE No Hate Speech Movement!, 
2014 -2015, lansată de ProVobis - Centrul Naţional 
de Resurse pentru Voluntariat Liceul tehnologic de 
Marină Proiect Raftul cu Initiativă 

22.01.2015 25 Educaţie, 
cultură 

14 – 18 
ani 

Elevi de 
gimnaziu şi liceu

Pagina web: 
www.bvau.ro 

68. 
Proiect cultural-educaţional Cartea cu poveşti 
poposeşte în comunitatea copiilor în cartierul 
Valea Orașului 

16.01.2015 30 Educaţie, 
cultură 

6 – 14 
ani 

Elevi de 
gimnaziu  

Pagina web: 
www.bvau.ro 

69. 
Unire-n cuget și simțiri !- Expoziţie de documente 
de bibliotecă  

15.12.2014–10.01. 
2015 

30 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

70. 
Personalităţi ale literaturii române şi universale 
aniversate în luna octombrie 
miniexpoziţii de carte din colecţiile bibliotecii 

01.01.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

Locații externe 

71. 
Omagiu la Statuia lui Mihai Eminescu 
 

15.01.2015 250 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

facebook, presă 

72. 
Spectacol omagial dedicat ZILEI CULTURII 
NAŢIONALE - „EMINESCU – eternitatea unei 
rostiri“  

15.01.2015 500 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

Nr. evenimente culturale (32 manifestări+39 expoziții) 
TOTAL evenimente culturale = 71 

Nr. total participanţi =  6.618 
Nr. vizite =  60.610

  
  Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna februarie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

73.  
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

04.02.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: www.bvau.ro 

74.  
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

11.02.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: www.bvau.ro 

75.  
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

18.02.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: www.bvau.ro 

76.  
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

25.02.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, părinți Pagina web: www.bvau.ro 

77.  

Limba maternă – cale spre cunoaştere, cu 
participarea elevilor Şcolii Gimnaziale Nr. 16, 
coordonaţi de Dir. Prof. Mariana Mogoş şi prof. 
Andreea Sevastre și Asociaţia Multifuncţională 
Filantropică „Sf.Spiridon”, Galaţi, reprezentată de 
prof. Cătălina Ranga şi prof. Gina Boşcu.  

20.02.2015 40 Educaţie 
culturală 

Sub 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: www.bvau.ro 

78.  Vizită - elevii Școlii gimnaziale Iulia Hasdeu, 27.02.2015 70 Educaţie Sub 14 Elevi, cadre Pagina web: www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

împreună cu doamnele: Răileanu Ionica, 
Găbăuceanu Adela și Manole Monica 

culturală ani didactice 

79.  
Enciclopedia ilustrată a familiei – expoziție 
documente din colecțiile Secției Copii 

09-13.02.2015 100 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: www.bvau.ro 
 

80.  
Prima ta enciclopedie – expoziție documente din 
colecțiile Secției Copii 

16-20.02.2015 100 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: www.bvau.ro 

81.  
Noutăți editoriale în colecțiile Secției Copii – 
expoziție documente  

02-27.02.2015 220 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: www.bvau.ro 

82.  
Citesc și privesc – expoziție  de documente din 
colecțiile Secției Copii 

23.02.27.02 150 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor  

 
Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

 

83.  
De Dragobete, iubeşte româneşte – moment 
artistic realizat de elevii Liceului „Dunărea” 

24.02.2015 53 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: www.bvau.ro 

84.  
Dragostea în literatură, dragostea de literatură -
expoziţie de documente  

14-24.02.2015 1150  Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: www.bvau.ro 

85.  
Dragobete - expoziţie de documente 23.02-01.03.2015 950  Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: www.bvau.ro 

86.  
 V.A.  Urechia - expoziţie de documente 15-23.02.2015 575  Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice, 
părinţi 

Pagina web: www.bvau.ro 
 
 

87.  
Vizită la Bibliotecă - au participat elevii Liceului 
Dunărea, coodronaţi de prof. Piticari Ramona 

17.02.2015 28  Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina web: www.bvau.ro 



Anexa nr. 1.3 
 

12 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

88.  

Filme şi actori de Oscar în Colecţiile Multimedia, 
expoziție de documente Multimedia, organizată în 
vitrina de la mezanin 

1-28.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
 www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

89.  
Anunțul publicitar gălățean – pagini de istorie, 
expoziţie de documente, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

30.01-8.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

90.  
Grigore Vieru, poet român din republica Moldova 
– 80 de ani de la naștere (14 feb. 1935-18 ian. 
2009), expoziţie de documente 

9-17.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

91.  

Titu Maiorescu, avocat, critic literar, filosof și om 
politic – 175 de ani dela naștere (15 feb. 1840 – 
18 iun. 1917), expoziţie de documente, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

9-17.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

92.  

Ion Andreescu, pictor român – 165 de ani de la 
naștere (15/27 feb. 1850 – 22 oct. 1882), expoziţie 
de documente, organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu 

09-17.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

  Idem 

93.  

Gh. N. Munteanu-Bârlad, profesor, întemeietor al 
școlilor de adulți din  Galați - 145 de ani de la 
naștere (21 feb. 1870 – d. 1946, Galați), expoziţie 
de documente, organizată în Sala de lectură Mihai 

18-23.02.2015 105 Educaţie, 
cultură 

  Pagina web: 
 www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Eminescu 

94.  
Obiceiuri de Dragobete, expoziţie de documente, 
organizată în Sala Mihai Eminescu 

24-28.02.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

presa 

95.  

Nicolae Tonitza, pictor român – 75 de ani de la 
moarte (25 mart. 1857-26  feb.1940), 
expoziţie de documente, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

24-28.02.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

  https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

96.  

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansări de carte: 
Portretul la criticii literari români, autor Dorin N. 
Uritescu; Clipa de un an lumină și Spațiul 
vectorial al limbajului literelor, autor Ioan 
Toderiță; Întâiul și ultimul senin, autor Gheorghe 
Gurău. 

5.02.2015 140 Folclor, 
tradiţii,  
literatură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina de facebook a 
Sălilor de Lecturî 

97.  
Colocviul Constructorilor de Nave (CCN), Ediția 

a 36-a 

6.02.2015 62 Educaţie, 
cultură 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori, 
studenți 

Pagina web: 
 www.bvau.ro 

98.  
Întrunirea de constituire a unui club de 
voluntariat 
 

11.02.2015 20 Voluntari-
at 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenți, 
profesori 

Pagina web: 
 www.bvau.ro 

99.  

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansări de carte:   
„Cronica potopului de după Dumnezeu” și 
„Foaie de observație-jurnalul unei conștiințe”, 
autor Virgil Andronescu; „O samă de scriitori”, 
autor Dumitru Anghel; „Alter Ego”, autor Dragoș 

12.02.2015 173 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Ionescu; „Fiare și oameni” și „Ordine în 
gânduri”, autor Mihai Vintilă și „Revista Litera 
13”.  

lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

100. 

VIRAL - Voluntarii Inspirați Reușesc cu 
Ajutorul Lecturii – a doua întrunire de 
constituire a unui club de voluntariat 
 

18.02.2015 20 Voluntari-
at 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenți, 
profesori 

Pagina web: 
 www.bvau.ro 

101. 

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansarea 
următoarelor volume: „Ochiul de sticlă”, autor 
Katia Nanu; „Ștefan Petică - evadarea în iluzie”
și „Uricar la poarta Moldovei de Jos” vol. VI, 
autor Ionel Necula; „În așteptarea
precipitațiilor”, autor Grigore Postelnicu. 
Moderator: profesorul Theodor Parapiru.  

19.02.2015 125 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.co
m/media/set/?set=a.7381
76316216302.10737418
42.168822353151704&t
ype=1 

102.

Călătoria unei cărți - dezbatere despre importanța 
lecturii în dezvoltarea personală, organizată de 

Consiliul Județean al elevilor din Galați, 
reprezentat de Costea George și Speianu Andreea. 

20.02.2015 58 Literatură, 
educație 

16-18 ani Elevi, profesori Pagina web:
www.bvau.ro 

103.

Întrunirea săptămânală a voluntarilor în cadrul 
Clubului VIRAL  

25.02.2015 20 Voluntariat Peste 15 
ani 

Elevi, studenți, 
profesori 

Pagina web:
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

104. 

   Salonul literar „Axis Libri”. Lansări de carte: 
„Dumineca poporului” vol. I și II, autor Neagu 
Costică; „Trăsnetul lugubru al mărturisirii”, autor 
Gheorghe Mocanu și „Creștinătate odobeșteană”, 
autor Romeo Valentin Muscă  

26.02.2015 163 Literatură, 
filosofie, 
muzică 

Fără limită 
de vârstă 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.co
m/media/set/?set=a.7381
76316216302.10737418
42.168822353151704&t
ype=1 

105. 

Personalitatea săptămânii - Laura Linney 
(05.02.1964) – actriţă,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

02–08.02.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

106. 

  Personalitatea săptămânii - Freddy Highmore 
(14.02.1992) – actor,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

09-15.02.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

107. 

  Personalitatea săptămânii - Jay Hernandez 
(20.02.1978) – actor, fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

16-22.02.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

108. 

  Personalitatea săptămânii - Emily Blunt 
(23.02.1983) – actriţă, fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23-28.02.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

Secția Colecții Speciale 

109. Mari maeștri ai cartografiei în colecțiile 1-28.02.2015 185 Educaţie 7-60 ani Elevi, scriitori, Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Bibliotecii „V.A. Urechia” – expoziție de hărți și 
atlase 

culturală cadre didactice, 
vizitatori 

www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala „Biblionet” 

110. 
Clubul de GO „Axis Libri”, acțiune desfășurată 
în parteneriat cu Asociația Județeană de GO Brăila 

06.02.2015 10 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

111. 
Clubul de GO „Axis Libri” 
 

20.02.2015 9 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

112. 

I.L. Caragiale – 163 de ani de la naștere – 
expoziție de documente 

01.02–06.02.2015 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

113. 
În vacanță la bibliotecă - vizită 02.02.2015 15 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

114. 

Întâlnire cu un scriitor- ediția I 03.02.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

115. 

Întâlnire cu un scriitor – ediția a-II-a 04.02.2015 27 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

116. 
Jules Verne – la ceas aniversar – expoziție de 
documente 

08.02.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

117. 

Omagiu adus Otiliei Cazimir – expoziție de 
documente 

12.02.2015 80 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri  

118. 

Întâlnire cu un scriitor – ediția a III-a 12.02.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

119. 

Titu Maiorescu – omagiu – expoziție de 
documente 

13.02-20.02.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
 

120. 

79 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu – 
expoziție de documente 

19.02-25.02 45 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

121. 
Grigore Alexandrescu – cele mai frumoase 
fabule – expoziție de documente 

20.02-25.02 50 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

122. 
Karl May – 173 de ani de la naștere – expoziție 
de documente 

25.02 – 27.02 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

123. 

Noutăţile lunii februarie: expoziţie de carte 02-15.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

www.bvau.ro 

124. 

John Grisham: 60 ani de la naştere:  expoziție de 
carte 

02-08.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

125. 
Lectura, o provocare sau o obligaţie?”: Colegiul 
Tehnic „A. Vlaicu”: manifestare literară 

09.02.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

126. 

Grigore Vieru: 80 ani de la naştere: expoziție de 
carte 

09-15.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

127. 
Titu Maiorescu: 175 ani de la naştere: expoziție de 
carte 

09-15.02.2015 
 

180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

128. 
Artă şi talent: Marietta Vătafu: expoziţie de 
lucrări grafice 

23.02-08.03.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

129. 
Dragobetele: povestea iubirii la români: tradiţii şi 
obiceiuri: expoziţie de carte şi felicitări 

16-28.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

130. 
Nicolae Tonitza: 75 ani de la moarte: expoziţie de 
carte 

16-28.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

131. 
Tradiţii la început de primăvară: expoziţie de 
carte 

16-28.02.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

132. 
Noutăţile lunii februarie: expoziţie de carte 16-28.02.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

133. 
Dragobete, suflet pereche... - Colegiul Tehnic „D. 
Moţoc”: manifestare literară 

24.02.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

134. 
Valentine's Day vs. Dragobetele : Colegiul Tehnic 
„P. Dimo”: manifestare literară 

24.02.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

135. 
Necuvintele lui Nichita Stănescu : Liceul Teoretic 
„M. Eliade”: manifestare literară 

24.02.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

136. 
Dragobetele prin ochii copiilor: Scoala Gimn. nr. 
38: manifestare literară 

26.02.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

137. 
Tema iubirii în literartură şi arte: Colegiul Tehnic 
„Paul Dimo”: manifestare literară 

26.02.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

138. 
Să iubim româneşte: Colegiul Tehnic „Radu 
Negru”: manifestare literară 

26.02.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

139. 
Personalităţi gălăţene:Smaranda Brăescu: Şcoala 
Gimn.Gh. Munteanu: manifestare literară 

26.02.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

140. 
Dragobetele-sărbătoarea iubirii la români – 
expoziție de documente 

1-28.02.2015 68 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

141. 
Grigore Vieru pentru România Mare! Ziua 
patronului filialei -  expoziție de documente de 
biblioteca și eseuri tematice 

09-28.02.2015 25 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: www.bvau.ro 
 
 

142. 

Puterea cuvântului în jocul vieţii! 
Proiect de educaţie prin lectură împotriva 
discriminării tinerilor inclusiv în mediul online, 
apel prin Campania CE No Hate Speech 
Movement!, 2014 -2015, lansată de ProVobis - 
Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat    
Liceul tehnologic de Marină 

Noiembrie  2014 -– 
iunie 2015 

25 Educaţie, 
cultură 

14 – 18 ani Elevi de 
gimnaziu şi liceu 

Pagina web: www.bvau.ro 

143. 
Proiect cultural-educaţional Cartea cu poveşti 
poposeşte în comunitatea copiilor în cartierul 
Valea Orașului 

noiembrie 2014 – 
iunie 2015 

55 Educaţie, 
cultură 

6 – 14 ani Elevi de 
gimnaziu  

Pagina web: www.bvau.ro 

144. 
Expozitie permanentă de hărți geografice 1-28.02.2015 25 Educaţie, 

cultură 
Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: www.bvau.ro 

145. 

Miniexpoziții de carte: 
1. Bogdan PETRICEICU HASDEU - 16.02.1836 -  
07.09.1907, prozator, poet, dramaturg, filolog, 
lingvist, folclorist şi jurist, membru al Academiei 
Române 
2. Nicolae GANE (1 feb.1838 – 16 apr.1916) -  
scriitor şi om politic  
3. Marin SORESCU (19.02.1936-08.12.1996) 
poetului, prozatorului şi dramaturgului Membru al 
Academiei Române (1992)  
4. Grigore VIERU – (14.02.1935 – 18.02.2009), 
scriitor, poet basarabean 
5 Dan PURIC - 12 februarie 1959  - prezent, actor, 

01.02-28.02.2015 150 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

regizor, scriitor 

Locații externe 

146. 
Vizită și documentare cultural-spirituală în 
cadrul Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualităţii 
Creștine de la Dunărea de Jos  

02.02.2015 1 Educaţie, 
cultură 

- Conducerea 
instituției 

Pagina web: www.bvau.ro 
facebook, presă 

147. 

Participarea la cel de-al 25-lea Congres 
Internaţional în cadrul Zilelor Universităţii 
Apollonia din Iaşi (Vineri, 27 februarie 2015 – 
Iaşi) a directorului/managerului Bibliotecii 
Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, prof. 
Zanfir Ilie, la secţiunea „Comunicări şi Relaţii 
Publice, Limbă şi Cultură” cu lucrarea 
„Eminescu – Eternitatea unei rostiri” 

27.02.2015 1 Educaţie, 
cultură 

- Conducerea 
instituției 

Pagina web: www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

Nr. evenimente culturale (35 manifestări+40 expoziții) 
TOTAL evenimente culturale = 75 

Nr. total participanţi =  8.163 
Nr. vizite =  63.762

  
  Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna martie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

148. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

04.03.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

149. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

11.03.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

150. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

18.03.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

151. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

25.03.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

152. 
Creangă şi universul copilăriei noastre- program 
artistic, în cadrul Secţiei pentru Copii. 

02.02.2015 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

153. 

E primăvară, iarăşi primăvară! - expoziţie de  
cărţi, mărţişoare şi felicitări realizate de 
preşcolarii şi elevii instituţiilor de învăţământ 
gălăţean 

1–15.03.2015 250 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

154. 
Oare de ce ? - expoziţie de documente din 
colecţiile Secţiei Copii, apărute la Editura Teora  

09-13.03.2015 100 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

155. 
Distrează-te și învață cu Prima ta enciclopedie !  
– expoziție documente  

13-25.03.2015 75 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

156. 
Caută într-o enciclopedie! – expoziție 
documente din colecţiile Secţiei Copii 

26–31.03.2015 100 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

157. 

Al. Paleologu - expoziţie de documente 02-08.03.2015 450  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
https://www.facebook.com
/pages/Bibliofilii/2973686
87080246?ref=ts&fref=ts 

158. 
8 Martie - expoziţie de documente 08-15.03.2015 650  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

159. 
Comunicare, mass-media şi societate - expoziţie 
de documente 

18-30.03.2015 1350  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

160. 
Martie, luna florilor - expoziţie de documente 18-30.03.2015 1280  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

161. 
Ziua Internaţională a poeziei – expoziţie de 
documente 

20-27.03.2015 575  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

162. 

Recital de poezie - au participat elevii liceului 
Dunărea, coordonaţi de prof. Gherghe Lica 
pentru marcarea Zilei internaţionale a poeziei 
 

21.03.2015 70 Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

163. 
American Cultural Corner - expoziţie de 
documente 

26-30.03.2015 930  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinți, 
studenţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

164. 

Filme noi în colecțiile multimedia, expoziție de 
documente Multimedia, organizată în vitrina de 
la mezanin 

1–27.03.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

165. 
Mărțișorul, simbol al primăverii și reînvierii, 
expoziţie de documente, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

1–10.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

166. 
Frederic Chopin, pianist și compozitor polonez – 
205 ani de la naștere (1 mart. 1810 – 1849), 

1–10.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 16 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

expoziţie de documente, organizată în foaierul 
sălilor de lectură 

167. 

Hortensia Papadat - Bengescu, prozatoare 
româncă – 60 de ani de la moarte (8.12.1876 – 
5.03.1955), expoziţie de documente, organizată 
în sala de lectură Mihai Eminescu 

1-10.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

168. 

George Călinescu, critic și istoric literar - 50 de 
ani de la moarte (19 iun.1899 – d. 12 mart. 
1965), expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

11–18.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

169. 

Nae Ionescu, filosof, logician, pedagog și 
jurnalist român - 75 de ani  de la moarte (16 
iun. 1890 – 15 mart. 1940), expoziţie de 
documente, organizată în Sala Mihai Eminescu 

11–18.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

170. 
Pagini din istoria poliției române - expoziție de 
documente din colecțiile bibliotecii, organizată 
în  Sala Mihai Eminescu 

18–19.03.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

171. 

Pagini din istoria Casei Regale a României, 
expoziție de documente din colecțiile bibliotecii, 
organizată în  Sala Mihai Eminescu și  foaierul 
sălilor de lectură 

20–25.03.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

172. 

Johann Sebastian Bach, compozitor și organist 
german – 330 de ani de la naștere (21 mart. 
1685-28 iul. 1750), expoziţie de documente 
multimedia, organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

20–26.03.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

173. 
Ion Barbu, poet și matematician român – 120 de 
ani de la naștere, expoziţie de documente, 
organizată în  foaierul sălilor de lectură  

20–26.03.2015 100  Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

 

174. 
Poliția Română, expoziţie de documente, 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 

19–26.03.2015 100  Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

 

175. 
Din istoria teatrului românesc – 27 Martei Ziua 
Mondială a Teatrului, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

27.03–02.04.2015 100  Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

176. 

Alexandru D. Moruzzi, senator și deputat de 
Covurlui, primar al  Galațiului în perioada 
1871-1874 – 200 de ani de la naștere (30 mart. 
1815 – 6 feb. 1878, Galați), expoziţie de 
documente, organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

27.03–2.04.2015 100 Istorie, 
educație 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

177. 
27 martie 1918 - 97 de ani de la Unirea 
Basarabiei cu România, expoziţie de documente, 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 

27.03-2.04.2015 100 Istorie, 
cultură 

Peste 18 
ani 

Studenți, 
profesori 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

178. 

Expoziție „Cultura în Orientul mijlociu - 
Siria, Iordania, Liban, Arabia Saudită și 
Iran”, în holul mare al Universității Dunărea de 
Jos 

30.03-2.04.2015 200 Cultură și 
civilizație 
din 
Orientul 
Mijlociu 

Peste 18 
ani 

Studenți, 
profesori 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

179. 

Salonul Literar „Axis Libri“. Evenimentul a 
cuprins: mai multe momente deosebite. Primul a 
constat în Conferința Eminescu între geniu, om 
și sfânt, susținută de marele actor Dorel Vișan, 
care a lansat cu această ocazie și audiobook-ul 
Mihai Eminescu - Monologuri celebre din 
teatrul eminescian. Lansarea volumelor: 

5.03.2015 138 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Ferestrele oarbe și Piatra de eol și alte povestiri, 
autor Daniel Corbu, precum și cu lansarea unui 
set cu 15 audiobook-uri intitulat Mari poeți, mari 
opere, mari actori 

3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

180. 
Colocviul Constructorilor de Nave (CCN), Ediția 
a 37-a 

13.03.2015 68 Educaţie, 
cultură 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori 

Pagina web:
www.bvau.ro 

181. 

Mama, primăvara și noi - spectacol dedicat Zilei 
de 8 Martie de elevi ai clasei de canto – muzică 
ușoară, din Centrul Cultural Dunărea de Jos, 
îndrumați de prof. Emilia Sava 

9.03.2015 115 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Pagina web:
www.bvau.ro 

182. 

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansări de carte: 
„Întâlniri semnificative”, autor Cezarina 
Adamescu; „N. Carandino - Labirinturi”, autor 
Maria Cogălniceanu și „Tandrețe: Pamflete 
eterne”, autor Ion Zimbru,  „Îmi amintesc de o 
zi de școală: Călătorie prin amintiri și poezii 
învățate la școală” a scriitorului italian Antonio 
Rizzo

12.03.2015 123 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb 

183. 

Istoria Poliției Române – realități, evoluție, 
perspective - masă rotundă  organizată cu 
ocazia împlinirii a 193 de ani de la atestarea 
documentară a Poliției Române 

18.03.2015 49 Istorie, 
cultură 

 Profesori, istorici Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 

184. 

Vizita Alteței Sale Regale Prințul Radu de 
România și lansare de cărți apărute la editura 
Curtea veche 

19.03.2015 125 Istorie, 
cultură, 
educație 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

185. 

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansarea 
următoarelor volume: „Mihail Sebastian – o 
abordare psihanalitică”, autor Alina Beatrice 
Cheșcă; „Cineva din noapte – Someone in the 
Night”, autor Aura Christi și „Dor de România”, 
autor Diana Enache. Moderator: profesorul 
Theodor Parapiru.  

19.03.2015 110 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Idem 

186. 

Ziua Francofoniei sărbătorită prin activitatea 
”La Fete de la langue francaise” prin 
prezentarea scenetei ”Hansel și Gretel”, de către 
elevii însciși la cercul de limbă franceză de la 
Palatul Copiilor  

20.03.2015 86 Literaturăe
ducație 

16-18 ani Elevi, profesori Idem 

187. 

Salonul literar ”Axis Libri”. Lansări de carte: 
„A unsprezecea poruncă”, autor Florentina 
Loredana Dalian; „Conștiința tragică 
eminesciană”, autor Bianca Osnaga; „Regele 
praf”, autor Passionaria Stoicescu; „Comprimate 
de timp”, autor Carmen Tănase și „De bună voie 
și nesilit de nimeni”, autor Vasile Manole; 
prezentarea noutăților editoariale de la Editura 
EIKON Cluj  

26.03.2015 115 Literatură, 
filosofie, 
muzică 

Fără limită 
de vârstă 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.co
m/ 

188. 

Personalitatea săptămânii -Aidan Quinn 
(08.03.1959) – actor,  fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

02–08.03.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

189. 

Personalitatea săptămânii - Juliette Binoche 
(09.03.1964) – actriţă – (),  fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

09–15.03.2015 50  Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

190. 

Personalitatea săptămânii - William Hurt 
(20.03.1950) – actor, fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

16– 22.03.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogr
afie 

Peste 16 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

 

Secția Colecții Speciale 

191. 

August Raffet, pictor și gravor francez 
 – Expoziția cuprinde o selecție de 15 litografii 
cu imagini din Principatele Române, realizate de 
Raffet în expediția științifică spre Rusia 
Meridională și Crimeea din 1837 organizată de 
contele Anatole Demidoff  

1-31.03.2015 185 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala „Biblionet” 

192. 
Clubul de GO „Axis Libri”, acțiune 
desfășurată în parteneriat cu Asociația Județeană 
de GO Brăila  

13.03.2015 12 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

193. 
Clubul de GO „Axis Libri” 
 

25.03.2015 12 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

194. 

Ion Creangă – povestitorul îndrăgit de copii – 
expoziție 

02– 15.03.2015 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

195. 
Mărțișoare – expoziție cu lucrări realizate de 
preșcolarii de la Grădinița Step by Step 

02–30.03.2015 60 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

196. Martie, bun venit – expoziție cu mărțișoare și 02-30.03.2015 60 Educaţie 4–14 ani Elevi, scriitori, Pagina de Facebook: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

felicitări de la Grădinița Sf. Stelian culturală cadre didactice https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

197. 
Mărțișoare, mărțișoare - expoziție 02–30.03.2015 25 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

198. 
Mărțișoare pentru MAMA – expoziție cu 
mărțișoare realizate de elevii de la Școala 
Gimnazială Peceneaga 

02–30.03.2015 80 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

199. 

Ghiocelul, vestitorul primăverii – expoziție cu 
mărțișoare realizate de elevi de la Școala nr. 33 

02–30.03.2015 50 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri  

200. 

Mărțișoare, Mărțișoare - program artistic 
realizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos 

02-20.03.2015 55 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

201. 

Justiție – I.L. Caragiale – scenetă prezentată de 
elevii Școlii Gimnaziale I.C. Brătianu 

02.03.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
 

202. 

Cu dragoste, pentru MAMA – atelier de 
creație – elevii clasei a II-a B, Școala nr. 
11”Mihail Sadoveanu” 

02-30.03.2015 50 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

203. 
Bine ai venit Martie – expoziție cu lucrări 
realizate de elevii clasei a V-a D, Școala nr. 

02-30.03.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

11”Mihail Sadoveanu” 

204. 
Muttertagskarten (felicitări în limba germană) 
– expoziție, elevii de la Școala Gimnazială nr. 
11”Mihail Sadoveanu” 

02-30.03.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

205. 
George Călinescu- 50 de ani de la trecerea în 
eternitate - expoziție 

12-20.03.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

206. 
Ziua Internațională a Francofoniei- expoziție 20-30.03.2015 35 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

207. 
Mircea Eliade - expoziție  13-20.03.2015 35 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

208. 
Nichita Stănescu - expoziție 31.03.2015 35 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
 
 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

209. 

Ion Creangă - 178 ani de la naştere: expoziţie 
de carte 

02-08.03.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina web: 
www.bvau.ro 

210. 
Mărţişorul, simbol al primăverii:  expoziție de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

211. 
Artă şi talent - Marietta Vătafu: expoziţie de 
lucrări grafice 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

212. Hortensia Papadat-Bengescu: 60 ani de la Idem 180 Educaţie, Fără limită Toate categoriile Idem 
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Nr. 
crt. 
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Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

moarte - expoziție de carte cultură, 
literatură 

de vârstă sociale 

213. 
Mărţişoare pentru mama: expoziție de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

214. 
Noutăţile lunii martie: expoziţie de carte 09-13.03.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

215. 
Radu Tudoran: 105 ani de la naştere - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

216. 
Noutăţile lunii martie: expoziţie de carte pentru 
copii 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

217. 
George Călinescu: 50 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

218. 
Mateiu Ion Caragiale - 130 ani de la naştere: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

219. 
Constantin Chiriţă: 90 ani de la naştere - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

220. 
Mircea Eliade: 108 ani de la naştere - 
expoziţie de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

221. 
Noutăţile lunii martie: literatură străină - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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crt. 
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Nr. 
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Domeniul Vârsta 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură 

222. 
15 martie - Ziua Internaţională a Drepturilor 
consumatorilor: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

223. 
Noutăţile lunii martie: psihologie/religie: 
expoziţie de carte 

16-22.03.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

224. 
Ion Barbu: 120 ani de la naştere - expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

225. 
Nicolae Filimon: 150 ani de la moarte - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

226. 
20 martie - Ziua Internaţională a 
Francofoniei: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

227. 

A.I. Cuza: 195 ani de la naştere - expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

228. 
21 martie - Ziua Internaţională a Poeziei: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

229. 
22 martie - Ziua Mondială a Apei: expoziţie de 
carte 

23-29.03.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
ştiinţe 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

230. 
23 martie - Ziua Mondială a Climatologiei: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Domeniul Vârsta 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

ştiinţe 

231. 
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului  - 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
ştiinţe 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

232. 
„Călătorie în lumea poveştilor lui Creangă”: Gr. 
nr. 47: manifestare literară 

05.03.2015 60 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

233. 
„Ipostaze ale feminităţii”: Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade”: manifestare literară 

11.03.2015 30 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

234. 
„Creangă povestitorul...”: Şcoala Gimnazială 
nr. 38: manifestare literară 

11.03.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

235. 
„Creangă şi umorul său”: Colegiul Tehnic A. 
Vlaicu: manifestare literară 

12.03.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

236. 
„Imaginea femeii”: Colegiul Tehnic „Radu 
Negru”: manifestare literară 

13.03.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

237. 
„Galaţiul de ieri şi de azi...”: Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade”: manifestare literară 

19.03.2015 30 Educaţie, 
cultură,  

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

238. 

„I. Creangă, mărţişorul literaturii române”: 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu: manifestare 
literară 

19.03.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură, 
istorie 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

239. 
„Personalitatea lunii Martie: Constantin Ressu: 
Şcoala Gimn. „Grigore Munteanu”: manifestare 

25.03.2015 30 Educaţie, 
cultură, 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 

Idem 
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Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literară literatură bibliotecar 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

240. 
27 martie – Ziua Mondială a Teatrului – 
expoziție de documente 

26.03.2015 76 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

241. 

Personalităţi ale culturii române şi universale 
în colecţiile  
Filialei nr. 4 „Grigore Vieru” 
Calendar Martie 2015 
Ion Creangă; Elena Farago; Petre Dulfu; 
Constantin Chiriţă; Mircea Eliade; George 
Topârceanu; Nikolai Gogol; Jack Kerouac 

 
 
01-31.03.2015 
 
 

230 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 
 

242. 
Primăvara o vestim! -  expoziţie desene, 
mărţişoare, felicitări  
Colegiul Al. I. Cuza 

25.02–10.03. 2015  
50 

Educaţie, 
cultură 

14 – 18 ani Elevi de 
gimnaziu şi liceu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

243. 
27 martie 1918 
Basarabia – cetăţean european din România 
Mare!  Expoziţie de documente de bibliotecă 

20 – 31.03.2015  
50 

Educaţie, 
cultură 

6 – 14 ani Elevi de 
gimnaziu  

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

244. 

Puterea cuvântului în jocul vieţii! Teatru 
forum 
Proiect de educaţie prin lectură și teatru forum 
împotriva discriminării tinerilor inclusiv în 
mediul online, apel prin Campania CE No Hate 
Speech Movement!, 2014 -2015, lansată de 
ProVobis    
Liceul tehnologic de Marină + Grupul de 
voluntari V.I.R.A.L. 

Noiembrie  2014 – 
iunie 2015 

60 
 
 
 

Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

245. 
Proiect cultural-educaţional Cartea cu poveşti 
poposeşte în comunitatea copiilor în cartierul 
Valea Orașului  

noiembrie 2014 – 
iunie 2015 

50 
 

Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

246. 
Expozitie permanentă de hărți geografice 1-31.03.2015 25 Educaţie, 

cultură 
Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

Locații externe 

247. 

Participarea la Atelierul profesional cu temele: 
Digitizarea în bibliotecile publice românești - 
contribuții românești la Europeana; 
Activitatea de coordonare metodologică - 
realități și perspective - București 

25-26.03.2015 2 Educaţie, 
cultură 

- Conducerea 
instituției 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

 
 

Nr. evenimente culturale (31 manifestări+69 expoziții) 
TOTAL evenimente culturale = 100 

Nr. total participanţi =  14.686 
Nr. vizite =  71.680
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  Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna aprilie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

248. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

01.04.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

249. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

18.04.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

250. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

22.04.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

251. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

29.04.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

252. 

Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii - 
În lumea personajelor de basm ale lui H.Ch. 
Andersen–program artistic susţinut de elevii cls. a 
II-a B, Şcoala Gimnazială „Sf. Împăraţi”, 
coordonaţi de prof. înv. primar Luminiţa Bucur şi 
bibliotecar Mariana Patron şi membrii Asociaţiei 
Multifuncţionale Filantropice „Sf.Spiridon”Galaţi, 

02.04.2015 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, cadre 
didactice, părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

253. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Şcolii Gimnaziale nr. 1, Găneşti 
coordonaţi de prof. Cozma Ileana 

05.04.2015 20 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, părinţi 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC 

254. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii clasei a III-a A ai Şcolii 
Gimnaziale nr. 20, coordonaţi de înv. Bejan Mihai 

06.04.2015 20 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani elevi, cadre 
didactice, părinţi 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC 

255. 

Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii claselor a IX-a A şi a IX-a B ai 
Colegiului Tehnic de Alimentaţie şi Turism, 
coordonaţi de prof. Onescu Mirela, prof. Violeta 

06.04.2015 100 Sesiuni de 
informare 

Peste 14 
ani 

Elevi,cadre 
didactice 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Ionescu şi prof. Strîmbei Mihaela https://www.facebook.co
m/ 

256. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii Grădiniţei nr. 64, coordonaţi 
de educator Ţoropoc Tatiana 

06.04.2015 160 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

257. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Liceului Tehnologic Paul Bujor, 
Berești 

06.04.2015 100 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

258. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Băleni 

06.04.2015 50 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

259. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Școlii Gimnaziale Hanu Conachi 

06.04.2015 70 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

260. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii de la Grădiniţa „Prichindel” 

07.04.2015 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

261. 

Biblioteca Altfel - Lectură publică 
Participă membrii O.N.G. non-profit G.C.R.S., 
coordonaţi de Director General Iaia Eva şi 
membrii Clubului de voluntariat V.I.R.A.L., 

07.04.2015 160 Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

262. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii de la Grădiniţa nr.40 

07.04.2015 100 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

263. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii de la Grădiniţa nr.9 

07.04.2015 120 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

264. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Școlii Gimnaziale Mihail 
Sadoveanu 

07.04.2015 60 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

265. 
Biblioteca Altfel -Atelier de lectură 
Participă elevii Şcolii Gimnaziale nr. 17, 

08.04.2015 110 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

38 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

coordonaţi de înv. Ţopa Mariana şi Zaharov 
Daniela 

266. 

Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii clasei pregătitoare C Step by Step 
ai Şcolii Gimnaziale nr. 22, coordonaţi de prof. 
înv. primar Burhuc Rădiţa Rodica 

08.04.2015 80 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

267. 

Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii claselor a VI-a și a VII-a ai Şcolii 
Gimnaziale nr. 25, coordonaţi de prof. Stan 
Mihaela-Elena 

08.04.2015 110 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

268. 
Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Şcolii Gimnaziale Hanu Conachi 

08.04.2015 120 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

269. 
Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Şcolii Gim. nr. 1, Cavadinești 

08.04.2015 100 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

270. 
Biblioteca Altfel - Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii de la Grădiniţa „Prichindel” 

08.04.2015 80 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Preşcolari,cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

271. 
Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Şcolii Gimnaziale nr.  18 

08.04.2015 100 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

272. 
Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă elevii Şcolii Primare nr. 4, Pechea 

09.04.2015 290 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Elevi,cadre 
didactice 

Idem 

273. 
Biblioteca Altfel -Vizită la Bibliotecă 
Participă preşcolarii Grădiniţei cu P.P. „Motanul 
Încălţat” 

10.04.2015 50 Sesiuni de 
informare 

Sub 14 ani Preşcolari, cadre 
didactice, părinţi 

Idem 

274. 
Poveştile fermecate ale lui H. Ch. Andersen –
expoziţie de carte 

03.04-06.04.2015 200 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Idem 

275. 
Hristos a înviat! – expoziţie felicitări, icoane, ouă 
încondeiate 

06.04-30.04.2015 500 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

276. 
Enciclopedia ilustrată a familiei - expoziţie de 
documente din colecţiile Secţiei Copii 

07.04.2015 50 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Idem 

277. 
Enciclopedia ilustrată a copiilor – expoziție 
documente  

08.04.2015 100 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Idem 

278. 

Primele mele cuvinte– expoziție documente din 
colecţiile Secţiei Copii 

09.04.2015 50 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Idem 
 
 
 
 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

279. 

American Cultural Center - expoziţie de 
documente 

17-25.04.2015 850  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
https://www.facebook.co
m/pages/Bibliofilii/29736
8687080246?ref=ts&fref=
ts 

280. 
Hristos a înviat ! - expoziţie de documente 04-16.04.2015 750  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

281. 
Ziua internaţională a cărţii şi a dreptului de autor 
(Copyright) / Ziua bibliotecarului - expoziţie de 
documente 

22-26.04.2015 310  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

282. 
Campania Bibliotecar pentru o zi 15-30.04.2015 11  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

283. 
Vizită la Bibliotecă- Săptămâna altfel -  
Şcoala nr. 31 Galaţi 

08.04.2015 108  
 

Educaţie 
culturală 

12-16 ani Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

284. 
Vizită la Bibliotecă – Săptămâna altfel 
 Liceul teoretic Dunărea 

07.04.2015 42  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

285. 
Spune-mi ce citeşti ca să-ţi spun cine eşti – 
moment literar-artistic, invitat special scriitoarea 
Vera Crăciun

21.04.2015 
 

45  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, studenţi Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

286. 

Ziua Internațională a Dansului – Exprimarea
trăirilor prin arta dansului, expoziție de 
documente multimedia, organizată la mezanin 
 

1–30.04.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

287. 

Din istoria Băncii Naționale a României -
expoziție de documente provenite din colecția 
personală a dnului Radu Moțoc, organizată în sala 
Mihai Eminescu 
 

1–8.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

288. 

Lumina din sufletul meu, expoziție de lucrări 
dedicate Sărbătorilor Pascale, ale persoanelor 
adulte cu handicap, executate în Centrul de zi 
Luceafărul, din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, 
organizată în foaierul sălilor de lectură, sediul 
central, et. I 

6–17.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

289. 
Dimitrie Cuclin, compozitor, muzicolog, filosof și 
scriitor român – 130 de ani de la naștere (5 aprilie 

3-09.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

1885 – 7 feb. 1978), expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

vârstă 

290. 

Sergiu Nicolaescu, regizor, scenarist și actor 
român – 85 de ani de la naștere (13 apr. 1930-3 
ian. 2013), expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

10–17.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

291. 

Dicționare ale limbii române, expoziție de 
documente provenite din colecția personală a 
dnului Radu Moțoc, organizată în sala Mihai 
Eminescu 

18.04–03.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

292. 
23 aprilie Ziua Bibliotecarului din România – 
Figuri de bibliotecari români, expoziţie de 
documente, organizată în foaierul sălilor de lectură

18–27.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

293. 

Figuri de bibliotecari români – Nedelcu Oprea –
85 de ani de la naștere (22 aprilie 1930 – 24 aug. 
2009), expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

18–27.04.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

294. 

Ovid S. Crohmălniceanu, critic, istoric literar și 
prozator – 15 ani de la moarte (16 aug. 1921 – 28 
apr. 2000), expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

28.04–03.05.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

295. 

Personalitatea săptămânii - Eddie Murphy 
(03.04.1961) – actor, fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

30.03-05.04.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogra
fie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

296. 
Personalitatea săptămânii - Russell Crowe
(07.04.1964) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

06-12.04.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogra

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

fie 

297. 

Personalitatea săptămânii - Edward Fox
(13.04.1937) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

13-19.04.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogra
fie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

298. 

Personalitatea săptămânii - Kevin James
(26.04.1965) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

20–26.04.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinematogra
fie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

299. 
Personalitatea săptămânii - Penelope Cruz 
(28.04.1974) – actriţă – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

27.04-3.05.2015 50 Educaţie,  
cinematogra
fie 

Peste 18 
ani 

Studenți, 
profesori 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

300.

Conferință de presă pentru lansarea proiectului 
”Afterschool interactiv și     creativ pentru copiii 
speciali”, al Asociației de Sprijin pentru Părinți și 
Copiii cu Autism din Galați 

01.04.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Peste 18 
ani 

Studenți, 
profesori 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

301.

Salonul Literar „Axis Libri“. Evenimentul a 
cuprins: mai multe momente deosebite.- 
- o întâlnire specială cu istoricul Cristian 
Păunescu, consilier al Guvernatorului Băncii 
Naționale a României 
- lansarea volumelor „Pelegrin prin viața mea” și 
„Epigrame pe turcește”, autor Dan Căpruciu  
audiobook-uri intitulate Mari poeți, mari opere, 
mari actori 

02.04.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

302. 
Colocviul Constructorilor de Nave (CCN), Ediția 
a 38-a 

03.04.2015 68 Educaţie, 
cultură 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori 

Pagina web:
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

303. 

Biblioteca altfel în programul Școala altfel - vizite 
ale grupurilor de elevi și preșcolari, prezentarea 
serviciilor, vizionări colective 
 

6.04.2015 80 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Pagina web:
www.bvau.ro 

304. 

Biblioteca altfel în programul Școala altfel - vizite 
ale grupurilor de elevi și preșcolari, prezentarea 
serviciilor, vizionări colective 

7.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb 

305. 

Biblioteca altfel în programul Școala altfel - vizite 
ale grupurilor de elevi și preșcolari, prezentarea 
serviciilor, vizionări colective 

8.04.2015 49 Istorie, 
cultură 

 Profesori, istorici Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 

306. 

Consiliului ştiinţific al Bibliotecii 
 

8.04.2015 20 - - Membrii 
consiliului 
științific 

Pagina web
www.bvau.ro 

307. 

Biblioteca altfel în programul Școala altfel - vizite 
ale grupurilor de elevi și preșcolari, prezentarea 
serviciilor, vizionări colective 

9.04.2015 125 Istorie, 
cultură, 
educație 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 

308. 

Vizită personalități străine 
 

17.04.2015 7 Educaţie, 
cultură 

35-40 ani Soldați americani Pagina web
www.bvau.ro 

309. 

Vizită personalități străine 
 

20.04.2015 5 Educaţie, 
cultură 

35-40 ani Profesori Pagina web
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

310. 

Vizită personalități străine 
 

21.04.2015 40 Educaţie, 
cultură 

16-50 ani Elevi, profesori 
olandezi 

Pagina web
www.bvau.ro 

311. 

Întrunirea membrilor clubului V.I.R.A.L. 
 

21.04.2015 25 Voluntariat 14-25 ani Elevi Pagina web
www.bvau.ro 

312. 

Modul de viață în Antichitate – activitate în cadrul
Proiectului educațional Viața cotidiană la 
Dunărea de Jos în epoca antică  

21.04.2015 45 Educaţie, 
cultură 

14-25 ani Elevi Pagina web
www.bvau.ro 

313. 

Vizionare colectivă - clasă de elevi de la Școala nr. 
25 Petru Rareș 
 

30.04.2015 28 Educaţie, 
cultură 

7-12 ani Elevi Pagina web
www.bvau.ro 

314. 

Întrunire profesională - Asociația Bibliotecarilor 
din România (ABR), filiala Galați 

22.04.2015 70 Formare 
profesiona-
lă 

- Bibliotecari, 
profesori, invitați 

Pagina web
www.bvau.ro 

315. 

Întrunire profesională - Asociația Națională a 
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) , 
filiala Galați 
 

24.04.2015 90 Formare 
profesiona-
lă 

- Bibliotecari, 
profesori, invitați 

Pagina web
www.bvau.ro 

316. 

Consfătuirea anuală a bibliotecilor publice din 
județul Galați 
- invitat special Dl. Rector Andy Pușcă, 
Universitatea „Danubius” 

24.04.2015 127 Formare 
profesiona-
lă 

- Bibliotecari, 
profesori, invitați 

Pagina web
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

317. 

Vizită la bibliotecă/ Întrunirea membrilor clubului 
V.I.R.A.L. 

30.04.2015 50 Educaţie, 
cultură 

7-12 ani Elevi Pagina web
www.bvau.ro 

318. 

Salonul Literar „Axis Libri“. Lansarea 
următoarelor volume: Letopiseț de familie: 
însemnări din vremi apuse, autor Mihai Baicu; 
Călimara cu pixeli, autor Ion Manea; Dialoguri 
50+1; Casa Corpului Didactic Galați: Repere 
monografice și Itinerarii spirituale: Istorie, 
educație, cultură, autor Ghiță Nazare  

30.04.2015 110 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
Pagina Fb: 
https://www.facebook.co
m/ 

Secția Colecții Speciale 

319. 
Opera tipografică a lui Antim Ivireanul – 
Expoziția cuprinde o selecție din opera marelui 
maestru al tipografiei românești  

1-30.04.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala „Biblionet” 

320. 
Clubul de GO „Axis Libri”, acțiune desfășurată 
în parteneriat cu Asociația Județeană de GO Brăila 

3.04.2015 12 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

321. 

1 Aprilie – Ziua Internațională a păsărilor – 
expoziție de documente 

01.04 – 06.04.2015 35 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
 

322. 
Ziua Internațională a cărții pentru copii – H.C. 
Andersen – expoziție de documente 

02.04 – 10.04.2015 60 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

46 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

323. 

Nevruz – sărbătoare etno-folclorică – prezentare 
power-point despre tradițiile etno-folclorice din 
Turcia 

06.04.2015  60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

324. 
Școala altfel… – vizită a elevilor de la Liceul cu 
Program Sportiv 

06.04.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

325. 
Bucuriile Sărbătorilor Pascale – expoziție cu 
lucrări realizate de preșcolarii de la  Școala 
Gimnazială Peceneaga 

07.04 – 30.04.2015 80 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

326. 
Clubul de lectură – elevii clasei a II-a B de la 
Școala Gimnazială nr. 7”Constantin Brâncoveanu 

06.04.2015 50 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

327. 

Ora de lectură altfel…la bibliotecă - elevii 
clasei a III-a B de la Școala Gimnazială nr. 7 
Constantin Brâncoveanu 

07.04.2015 55 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

328. 

Comunicarea altfel… – întâlnire cu un scriitor 
realizată în colaborare cu elevii clasei a X-a B de 
la Liceul de Marină 

08.04.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

329. 
De Paști : întâlnire cu un scriitor - elevii clasei a 
V-a A, Colegiul Național ”Costache Negri” 

08.04.2015 50 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

330. 
Oul mare și frumos de Învierea lui Hristos – 
expoziție cu lucrări realizate de preșcolarii de la 
Grădinița ”Sfântul Stelian” 

09.04 – 30.04 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

331. 
Fluturași, puișori și iepurași poznași pentru 
zilele de Paști – expoziție cu lucrări realizate de 

09.04 – 30.04 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

preșcolarii de la Grădinița”Motanul Încălțat”  

332. 
Vizită…Altfel – elevii clasei a IV-a A de la Școala 
nr. 13”Ștefan cel Mare” 

08.04.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

 
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

333. 

Noutăţile lunii aprilie: expoziţie de carte 01-12.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

334. 
1 aprilie – Ziua Internaţională a Păsărilor: 
expoziţie de carte 

01-05.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 

335. 
2 aprilie - H.Ch. Andersen - 210 ani de la naştere: 
expoziție de carte 

01-05.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

336. 

2 aprilie – Ziua Internaţională a cărţii pentru 
copii: expoziție de carte 

01-05.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

337. 

Săptămâna Patimilor: expoziție de carte 06-12.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

338. 

07 aprilie -Ziua Mondială a Sănătăţii: expoziție 
de carte 

06-12.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
medicină 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
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Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

339. 

Magia Sărbătorilor Pascale: expoziție de ouă 
încondeiate 

06-12.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

340. 

Noutăţile lunii aprilie: expoziţie de carte 13-30.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

341. 
Mari scriitori români prin vocea marilor actori 
români: expoziţie de documente multimedia 

13-20.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 

342. 
22 aprilie - Ziua Pământului: expoziţie de carte 
pentru copii 

20-26.04.2015 180 Educaţie, 
cultură 
generală 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

343. 
Veronica Micle (22.04.1850-03.08.1889), poetă: 
165 ani de  la naştere: expoziţie de carte 

20-26.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

344. 

Ziua bibliotecarului: expoziţie de carte 20-26.04.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

345. 

27 aprilie - Ziua internaţională a dansului: 
expoziţie de carte 

27.04-05.05.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 
 
 

346. 
Vizită - Grădiniţa „Arlechino” 02.04.2015 30 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Preşcolari, cadru 

didactic, părinţi 
Idem 

347. Vizită - Colegiul Tehnologic de Transporturi şi Căi 02.04.2015 30 Educaţie, 15-25 ani Elevi, cadru Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
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Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
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profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Ferate cultură didactic  

348. 
Vizită - Grădiniţa „Otilia Cazimir” 06.04.2015 20 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Preşcolari, cadre 

didactice, părinţi 
Idem 

349. 
Vizită - Şcoala Gimnazială nr. 12 07.04.2015 20 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadru 

didactic 
Idem 

350. 
Vizită - Şcoala Gimnazială nr. 18 08.04.2015 20 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadru 

didactic 
Idem 

351. 
Vizită - Şcoala Gimnazială nr. 28 09.04.2015 30 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadru 

didactic 
Idem 
 
 

352. 
Vizită - Colegiul Tehnic „Paul Dimo” 09.04.2015 30 Educaţie, 

cultură 
15-25 ani Elevi, cadru 

didactic 
Idem 
 
 

353. 
Vizită - Colegiul Tehnic „Dumitru Moţoc” 10.04.2015 20 Educaţie, 

cultură 
15-25 ani Elevi, cadru 

didactic 
Idem 
 

354. 
Vizită - Şcoala Gimnazială nr. 33 10.04.2015 30 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadre 

didactice 
Idem 
 

355. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” - „Ion Creangă - 
şezătoare literară” 

10.04.2015 60 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

356. 
Şcoala Gimnazială nr. 33 - „Drumul cărţii” 10.04.2015 20 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadre 

didactice 
Idem 

357. 
Şcoala Gimnazială nr. 38 - „Călătorie prin opera 
lui Andersen”

21.04.2015 20 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

358. 
Şcoala Gimnazială nr. 12 - „În lumea fantastică a 
basmelor” 

27.04.2015 20 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 
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359. 
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” -”Biblioteca – loc 
de refugiu spiritual” 

29.04.2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

360. 
Colegiul Tehnic „Radu Negru” - „Remember 
Fănuş Neagu” 

30.04..2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 
 
 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

361. 
Ziua Mondială a Sănătății – expoziție de 
documente 

07.04.2015 61 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

362. 
Personalităţi ale culturii române şi universale 
în colecţiile Filialei nr. 4 „Grigore Vieru” 

01-30.04.2015 300 Educaţie, 
cultură 

Fără 
limită de 
vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

363. 

Puterea cuvântului în jocul vieţii! Teatru forum
Proiect de educaţie prin lectură și teatru forum 
împotriva discriminării tinerilor inclusiv în mediul 
online, apel prin Campania CE No Hate Speech 
Movement!, 2014 -2015, lansată de ProVobis, 
Liceul tehnologic de Marină + Grupul de voluntari 
V.I.R.A.L. 

Noiembrie  2014 – 
iunie 2015 

50 
 
 
 

Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

364. 
Proiect cultural-educaţional Cartea cu poveşti 
poposeşte în comunitatea copiilor în cartierul 
Valea Orașului 

noiembrie 2014 – 
iunie 2015 

50 
 

Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

365. 

Săptămâna Altfel - 4 vizite - activitate de 
prezentare a serviciilor de bibliotecă Grădiniţa 
nr. 40, Şcoala nr. 1 Folteşti, Colegiul Naţional 
Al. I. Cuza, Școala Gimnazială Lieşti 

06 – 10.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
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366. 
Paştele la români! – expoziţie de desene   
Colegiul Naţional Al. I. Cuza 

06 – 10.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

367. 
Bibliotecar pentru o zi!  - Ziua Bibliotecarului, 
activitate de promovare a serviciilor bibliotecii  

20-24.04.2015 20 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

368. 
Profesia de bibliotecar oglindită în revistele de 
specialitate – 2008/2015 - expoziție de 
documente de bibliotecă 

20 – 30.04.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

369. 
Expoziție permanentă de hărți geografice 1-31.03.2015 25 Educaţie, 

cultură 
Peste 14 
ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

Locații externe 

370. 

Theodor Codreanu la 70 de ani 
În prezența a peste 200 de participanți la Huși a 
fost aniversat cunoscutul și reputatul scriitor, 
istoric și critic literar: Theodor Codreanu. Au fost 
prezenți scriitori din țară și de peste Prut 
(academicienii: Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija și 
Vasile Tărâțeanu) precum și oficialitățile de la 
Vaslui și Iași. Din delegația gălățeană au fost 
Zanfir Ilie și Viorel Dinescu care au și susținut 
discursul aniversării 

4.04.2015 2 Educaţie, 
cultură 

- Conducerea 
instituției 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

371. 

Banca Națională a României - 135 ani de la 
înființare 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” a participat la 
BNR la Simpozionul anual de istorie și civilizație 
bancară „Cristian Popișteanu” cu tema 
Aniversarea a 135 de ani de la înființarea Băncii 
Naționale a României. Din partea Bibliotecii a 
participat Directorul instituției prof. Zanfir Ilie.  

16.04.2015 2 Educaţie, 
cultură 

- Conducerea 
instituției 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 
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media 

 
 

Nr. evenimente culturale (78 manifestări+46 expoziții) 
TOTAL evenimente culturale = 124 

Nr. total participanţi =  12.176 
Nr. vizite =  60.938

  
 Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna mai 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

372. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

06.05.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

373. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

13.05.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

374. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

20.05.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

375. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  

29.05.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

376. 

Micuții europeni la Bibliotecă – program artistic, 
susţinut de preşcolarii Grădiniţei nr. 45, coordonaţi 
de colectivul de cadre didactice: Bujor Ambrozia, 
Coropcianu Alina, Moise Vasilica, Popescu Anica, 
Acătănoaie Marilena şi Manole Ramona. 

08.05.2015 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari cadre 
didactice, părinţi 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

377. 

Joi, 28 mai 2015, ora 11,00 
Atelier de lectură – participă elevii intituţiilor de 
învăţământ din Galaţi, înscrişi la concursul de 
creaţie „Scriitori de ieri, de azi şi de mâine”. 

28.05.2015 200 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, cadre 
didactice, părinţi, 
public 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

378. 
Sâmbătă, 30 mai 2015, orele 12, 00  
Atelier de origami – participă elevii şcolilor 

30.05.2015 150 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Preșcolari, elevi, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro 



Anexa nr. 1.3 
 

53 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

gălăţene şi membrii Clubului Curioşilor. părinţi, public 

379. 
Călătorie prin Europa -  expoziţie de desene, 
realizată de preşcolarii Grădiniţei nr. 45 

 06–15.05.2015 200 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

380. 
Ziua Internaţională a Copilului – Magia 
copilăriei, expoziţie de desene și cărți 

15.05–15.06.2015 300 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile  

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

381. 

Ziua Europei - expoziţie  09-21.05.2015 1850  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
https://www.facebook.co
m/pages/Bibliofilii/29736
8687080246?ref=ts&fref=
ts 

382. 
Ziua adolescenţilor! - expoziţie  10-17.05.2015 750  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

383. 
Omar Khayyam - expoziţie  18-26.05.2015 720  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

384. 
Ziua mondială fără tutun - expoziţie 27-30.05.2015 660  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

385. 

Vizită la Bibliotecă – Şcoala Gimnazială Rediu 25.05.2015 18  Educaţie  Toate 
categoriile 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 
 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

386. 15 Mai - Ziua Internaţională a Familiei – Familia, 1–31.05.2015 300 Educaţie, Fără limită Toate categoriile Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

preţioasă piatră a societăţii”, expoziție de 
documente multimedia, organizată la mezanin 

cultură, 
artă, film 

de vârstă sociale www.bvau.ro 

387. 

George Enescu, muzician român – 60 de ani de la 
moarte” (19 aug. 1881- 04 mai 1955) 

4–8.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.com
/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%8
3-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/452050111
608627?ref=ts&fref=ts 

388. 
Piotr Ilici Ceaikovski, muzician rus – 175 de ani 
de la naștere” (07 mai 1840 - 06 nov. 1893) Sediul 
central, et. I 

4–08.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

389. 
România în Europa și Uniunea Europeană – 9 Mai 
Ziua Europei”,expoziţie de documente, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

9-14.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

390. 

Lucian Blaga, poet, filolog, dramaturg, jurnalist, 
traducător și diplomat român, membru al 
Academiei Române – 120 de ani de la naștere (9 
mai 1895 – 6 mai 1961)”, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

9-14.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

391. 

Călător prin muzeele lumii – 18 mai Ziua 
Internațională a Muzeelor”,expoziţie de 
documente, organizată în Sala de lectură Mihai 
Eminescu 

9-20.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

392. 
Marin Preda, scriitor român, membru al 
Academiei Române – 35 de ani de la moarte (5 

15–20.05.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

aug. 1922 – 16 mai 1980), expoziţie de 
documente, organizată în foaierul sălilor de lectură 

categorii web: www.bvau.ro 

393. 

Tudor Arghezi, poet, prozator, publicist și 
dramaturg român – 135 de ani de la naștere (21 
mai 1880 – 14 iul. 1967), expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de lectură  

21–28.05.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

394. 

Constantin Dobrogeanu-Gherea. Filosof, sociolog 
și critic român – 160 de ani de la naștere (21 mai 
1855 – 7 mai 1920), expoziţie de documente, 
organizată în Sala de lectură Mihai Eminescu 

21-28.05.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

395. 
Donați trecutul pentru viitor - expoziție organizată 
în colaborare cu Muzeul de Istorie Galați 

27.05-02.06.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

396. 
Literatura română tradusă în esperanto - expoziție 
de carte românească în limba esperanto, organizată 
în foaierul sălilor de lectură 

27.05-02.06.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

397. 

Personalitatea săptămânii - Audrey Hepburn
(04.05.1929-20.01.1993) – actriță, fişă  
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

4-10.05.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

398. 

Personalitatea săptămânii - Russell Crowe
(07.04.1964) – Jim Sturgess (16.05.1978) – actor 
– fişă biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

11-17.05.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

399. 
Personalitatea săptămânii - Annette Bening 
(29.05.1958) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

25-31.05.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

400. Personalitatea săptămânii - Laurence Olivier 18–24.05.2015 50 Educaţie, Peste 15 Toate categoriile  pagina de FB a Sălilor de 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

(22.05.1907 - 11.07.1989) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

cultură, 
cinema 

ani sociale lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

401.

Pledoarie pentru 10 Mai – Ziua Independenței 
României – dezbatere 

07.05.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Peste 18 
ani 

Studenți, 
profesori 

 pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

402.

Colocviul Constructorilor de Nave, ediția a 39-a 
 

08.05.2015 68 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

403. 
Paradigmele Postmodernității - Conferință 
organizată de Colegiul Național A.I. Cuza, în Sala 
Mihai Eminescu 

08.05.2015 120 Educaţie, 
cultură 

Peste 20 
ani 

Ingineri, 
profesori 

Pagina web:
www.bvau.ro 

404. 

Economia județului Galați între realitate și 
necesitate. Căi și modalități de relansare 
economică - dezbatere organizată în sala Mihai 
Eminescu cu ocazia Zilei Întreprinzătorului 

15.05.2015 120 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale 

Pagina web:
www.bvau.ro 

405. 

Săptămâna Națională a Voluntariatului 11-17.05.2015 245 Istorie, 
cultură 

14-30 ani Profesori, istorici Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 

Secția Colecții Speciale 

406. 

Carol I, regele României – o expoziție de 
fotografii ale suveranului din „Fondul 
Regalitatea”, conservate în cadrul secției Colecțiile 
speciale  

4-29.05.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sala „Biblionet” 

407. 
Clubul de GO „Axis Libri”, acțiune desfășurată 
în parteneriat cu Asociația Județeană de GO Brăila 

8.05.2015 12 Educaţie, 
cultură 

Peste 14 
ani 

Membrii clubului Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

408. 

10 mai – Ziua Regalității – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 

08–15.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
 

409. 
15 mai – Ziua Internațională a Familiei - 
expoziție cu documente din colecțiile bibliotecii 

15–20.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

410. 

Noutățile lui Florar – expoziție cu noutățile din 
literatura română și universală 

11–31.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

411. 
Noutăți pentru copii și adolescenți - expoziție 11–31.05.2015 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

412. 
Descoperă noutăți din sănătate, stil, nutriție, 
frumusețe…– expoziție cu reviste noi 

18–30.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

413. 
Noutăți de primăvară- expoziție cu apariții 
editoriale din toate domeniile 

18–30.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

414. 

Grupa Iepurașilor în vizită la bibliotecă- 
preșcolarii de la Grădinița Step by Step 

15.05.2015 32 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

415. 

Fluturi, flori, gâze – expoziție cu lucrări quilling 
realizate de preșcolarii de la Școala Gimnazială 
din Peceneaga, jud. Tulcea 

20–31.05.2015 280 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

416. 
19 mai - Ziua Pictorilor – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii 
 

19–22.05.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

417. 
Biblioteca prin ochi de copil – expoziție cu 
desene realizate de elevii clasei a III-a A de la 
Colegiul Național ”Costache Negri” 

15–30.05.2015 280 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

418. 
Lumea animalelor – expoziție cu enciclopedii  20–30.05.2015 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
 
 

419. 
Personalitatea lui Costache Negri – 203 ani de 
la naștere- oră de lectură cu elevii clasei a III-a A 
de la Colegiul Național”Costache Negri” 

18.05.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

420. 

 Noutăţile lunii mai: expoziţie de carte 04-10.05.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

421. 
George Enescu - 60 ani de la moarte: expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

422. 
9 Mai - Ziua Europei: expoziție de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

423. 
Lucian Blaga - 120 ani de la naştere: expoziție de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

424. 
Destinaţii de vacanţă: expoziție de carte 11-17.05.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

425. 
15 mai - Ziua Internaţională a Familiei: expoziție 
de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

426. 
Tudor Arghezi - 135 ani de la naştere: expoziție de 
carte 

18-24.05.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

427. 
Victor Hugo – 105 ani de la moarte: expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

428. 
Noutăţile lunii mai: expoziţie de carte 
 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

429. 
Mihail Sebastian - 70 ani de la moarte: expoziţie 
de carte 

25.31.05.2015 180 Educaţie, 
cultură 
generală 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

430. 
Noutăţile lunii mai: expoziţie de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 

431. 
Şcoala Gimnazială nr. 12 – Vizită în BVAU 21.05.2015 30 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadru 

didactic, 
bibliotecar 

Idem 

432. Grădiniţa „Otilia Cazimir” - Vizită în BVAU 26.05.2015 40 Educaţie, Sub 14 ani Preşcolari, cadre Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

cultură didactice, părinţi 

433. 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil - „Ora de 
lectură - Harap Alb” 

6.05.2015  
30 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

434. 
Şcoala Gimnazială nr. 33 - „Să fim Eco Europeni” 7.05.2015 40 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, cadre 

didactice 
Idem 

435. 
Colegiul Tehnic „Paul Dimo” - Îmbrăţişarea 
lecturii”

7.05.2015 30 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

436. 
Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil - „Atelier de 
intelegenţă emoţională la copii” 

14.05.2015  
30 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

437. 
Şcoala Gimnazială nr. 1 Rediu - „Despre Cişmigiu 
& Comp. De Grigore Băjenaru” 

20.05.2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

438. 
Şcoala Gimnazială „Ghe. Munteanu” - 
„Personalitatea lunii mai: Ludovic Fielman” 

21.05.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

439. 
Liceul Teoretic „Mircea Eliade” - Comorile 
literaturii române 

25.05.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic, 
bibliotecar 

Idem 

 
Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

440. 
Noutăți în domeniul IT & C la Biblioteca „V.A. 
Urechia” – expoziție de documente 

12.05.2015 84 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 

Idem 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

441. Personalităţi ale culturii române şi universale în 01-31.05.2015 50 Educaţie, 14 - peste Toate categoriile Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

colecţiile Filialei nr. 4 „Grigore Vieru” 
4 miniexpozitii 
 

cultură, 
literatură 

60 ani sociale www.bvau.ro 
 

442. 

Puterea cuvântului în jocul vieţii! 
Proiect de educaţie prin lectură împotriva 
discriminării tinerilor inclusiv în mediul online, 
apel prin Campania CE No Hate Speech 
Movement!, 2014 -2015, lansată de ProVobis - 
Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat    
Liceul tehnologic de Marină 
Săptămâna naţională a voluntariatului 
Punct de informare voluntariat Filiala nr.4 Grigore 
Vieru 
 

Noiembrie  2014 
– iunie 2015 
 
 
 
 
 
 
11 – 17.05.2015 
12.05.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat 

14–18 ani Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

443. 

PROVOBIS Raftul cu Inițiativă  
SNV 11 – 17.05.2015: Prinde gustul călătoriei! 
Deschidere Punct de Informare Voluntariat; Prinde 
gustul dezbaterii: Teatru Forum – Liceul 
tehnologic de Marină;  
 

14.05.2015 
15.05.2015 

70 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat 

15-25 ani Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

444. 

Proiect cultural-educaţional Cartea cu poveşti 
poposeşte în comunitatea copiilor din cartierul 
Valea Orașului  
 

noiembrie 2014 – 
iunie 2015 

30 Educaţie, 
cultură 

6 – 14 ani Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

445. 
Podul de flori – amintire şi viitor  
expoziţie de documente de bibliotecă 
 

06–14.05.2015 50 Educaţie, 
cultură 

6 – 14 ani Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 

446. 
Personalităţi ale culturii române la 
Festivalul Naţional de Carte Axis Libri 2009-

20- 30.05.2015 50 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Toate categoriile Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

2014 - expoziţie de fotografii 
 

Locații externe 

447. 

Conferinţa Naţională a ANBPR de primăvară, 
cu tema „SPACE  Biblioteci creative şi comunităţi 
conectate”  
 
 

6-9.05.2015 5 Educaţie, 
cultură 

Peste 25 
ani 

Conducerea 
instituției 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

448. 

Spectacolul Credință, cânt și tradiții strămoșești 
susținut de GRIGORE LEȘE, cel mai mare rapsod 
al Țării Lăpușului și unul dintre puținii interpreți 
care continuă să cânte muzică populară adevărată. 
Organizatorii evenimentului sunt: Arhiepiscopia 
Dunării de Jos, Primăria și Consiliul Local Galați, 
Consiliul Județului Galați, Centrul Cultural 
Dunărea de Jos și Biblioteca Județeană V.A. 
Urechia  

23.05.2015 1000 Educaţie, 
cultură 

6 - peste 60 
ani 

Toate categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

449. 

Festivalul/ Târgul Național al Cărții „Axis 
Libri, ediția a VII- a   
Organizatori: Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați în parteneriat cu Editura Eikon, 
sub patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul 
Consiliului Județului, Consiliului Local și 
Primăriei Municipiului Galați și în colaborare cu 
instituțiile de cultură: Centrul Cultural „Dunărea 
de Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, 
Inspectoratul Școlar, Palatul Copiilor, Teatrul 
Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini”, Teatrul de Păpuși „Gulliver”, Muzeul de 
Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a 

27.05-01.06.2015 43.200 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate categoriile 
sociale 
 
 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog CIC, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 
Categorii Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sindicatelor și Casa de Cultură a Studenților  
(230 activități din care 15 expoziții și 3 
concursuri) 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 79 (32 manifestări, 47 
expoziții)+230 evenimentele din cadrul Festivalului Axis Libri (170 
lansări carte, 15 lansări reviste, 3 concursuri, 15 expoziții, 5 recitaluri, 
5 promovări ale campaniei) = 309 

Nr. total participanţi =  56.296 
Nr. vizite =  64.715 
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  Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna iunie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

450. 

Carnavalul Cărţii pentru Copii. Ediţia a 
XXXV-a. „Personaje și talente” 

01.06.2015 1500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

451. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  
 

01.06.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

452. 
Clubul de şah ”Axis Libri” - instructor Adrian 
Smărăndoiu  
 

10.06.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, părinți Pagina web: 
www.bvau.ro 

453. 
Vizită la Bibliotecă - Şcoala Gimnazială nr. 1 
din Cavadineşti 

07.06.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

454. 
Deschiderea oficială a Clubului de vacanță 
Clubul Curioșilor  

15.06.2015 100 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

455. 
Ziua Internaţională a Copilului – Magia 
copilăriei, expoziţie de desene și cărți 
 

15.05 – 
15.06.2015 

300 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

456. 
Cartea de vacanță pentru copii - expoziție 22.06 – 

20.07.2015 
200 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

457. 
Vizită la Bibliotecă - Şcoala Gimnazială nr. 1 
din Umbrărești 

25.06.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

458. 

Carl Gustav Jung, psiholog şi psihiatru 
elveţian (n. 1875) - expoziţie  

06.06.2015 1850  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
https://www.facebook.co
m/pages/Bibliofilii/2973
68687080246?ref=ts&fr
ef=ts 
 

459. 

Saul Bellow, scriitor american, laureat al 
Premiului Nobel (d. 2005) - expoziţie  

10.06.2015 750  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

460. 

Salman Rushdie, romancier, poet, eseist 
britanic de origine indiană - expoziţie  

19.06.2015 720  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

461. 

Suflet de refugiat -  expoziţie de obiecte și 
desene realizate de persoane de la Centrul de 
Refugiați 
 

 15–30.06.2015 200 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 
 

462. 
Paradisul inocenței – Copilăria - 1 Iunie Ziua 
Internațională a Copilului, expoziție de filme 
de desene animate din Colecţiile Multimedia, 

1–30.06.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

organizată la mezanin 

463. 

Nicolo Paganini, violonist și compozitor 
italian – 175 de ani de la moarte (27 oct. 1782 – 
27 mai 1840), expoziţie de documente, 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu  
 
 
 

3–8.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

464. 

Emil Cioran, scriitor și filosof român – 20 de 
ani de la moarte” (8 apr. 1911-20 iun.1995)
expoziţie de documente, organizată în sala de 
lectură Mihai Eminescu 

9–22.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

465. 

Charles Dickens – 145 de ani de la moarte (7 
feb. 1812 – 9 iun. 1870)”, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de de lectură 
 

9-14.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

466. 
Mihai Eminescu și opera sa în viziunea 
artiștilor, expoziţie de documente, organizată
în foaierul sălilor de de lectură 

15-22.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

467. 
Comisia Europeană a Dunării de Jos – Pagini 
de istorie, expoziţie de documente, organizată 

23-30.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

în sala de lectură Mihai Eminescu 
 

categorii  

468. 
Ziua drapelului Național Român, expoziţie de 
documente, organizată în foaierul sălilor de de 
lectură 

23–28.06.2015 200 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

469. 
Delta Dunării și frumusețile ei – 29 Iunie –
Ziua Dunării, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de de lectură 

23–28.06.2015 200 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

470. 

Personalitatea săptămânii - Dominic 
Cooper (02.06.1978) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

1–07.06.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

471. 

Personalitatea săptămânii - Natalie 
Portman (09.06.1981) – actriţă – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

08– 14.06.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

472. 
Personalitatea săptămânii - Josh Lucas 
(20.06.1971) – actor  – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

15-21.06.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

473. 

Personalitatea săptămânii - Frances 
McDormand (23.06.1957) – actriţă - fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

22–28.06.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

474.

Colocviul Constructorilor de Nave, ediția a 
40-a 
 

05.06.2015 80 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Scriitori, elevi, 
studenți, 
profesori, alte 
categorii sociale

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

475.
Vizită, prezentarea serviciilor, vizionări 
colective, elevi clasele I-IV de la Școala nr. 42 
 

07.06.2015 25 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice,  

Pagina web: 
www.bvau.ro 

476.

Vizită, prezentarea serviciilor, vizionări 
colective, elevi, profesori și părinți de la 
Școala nr. 25  
 

11.06.2015 20 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice,  

Pagina web: 
www.bvau.ro 

477. 

Conferința Internațională ”Lexic comun / 
Lexic specializat”, pe tema 
”Interculturalitate și plurilingvism în context 
european” organizată în colaborare cu 
Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de 
Litere  
 

11-12.06.2015 240 Educaţie, 
cultură 

Peste 20 
ani 

Profesori, 
studenți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

478. 
Vizită, prezentarea serviciilor, vizionări 
colective, elevi, profesori și părinți de la 
Școala nr. 10  

17.06.2015 25 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice  

Pagina web: 
www.bvau.ro 

479. 

Vizita membrilor reprezentanței Comisiei 
Europene în România și ai rețelei Centrelor 
Europe Direct din România 
 

24.06.2015 36 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Alte categorii 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

480. 

Drumul către sine, prin carte și film -
activitate recreativă pentru persoane cu cerințe 
speciale, realizată în colaborare cu Centrul de 
Zi „Alzheimer”, din cadrul DGASPC Galați  
 

04.06.2015 75 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice  

Presă, TV, pagina de FB, 
site BVAU 

481. 

Închiderea programului de voluntariat 
„BVAU - Star Voluntar”, inclus în proiectul 
național „Raftul cu inițiativă - dezvoltarea de 
programe de voluntariat în biblioteci”, 
implementat de Pro Vobis - Centrul Național 
de Resurse pentru Voluntariat, finanțat prin 
Granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului 
ONG Romania  

25.06.2015 150 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Alte categorii 
sociale, 
voluntari 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

482. 
Consiliului ştiinţific al Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia” 
 

25.06.2015 11 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Colecții Speciale 

483. 

Personalități istorice românești în viziunea 
artistului Viorel Baciu, conservate în cadrul 
secției Colecțiile speciale - expoziție 

1-30.06.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

484. 

Comisia Europeană a Dunării la Galați – 
expoziție de imagini din volumul La 
Commision Européenne du Danube et son 
oeuvre de 1856 à 1931 și fotografii din 

22.06-
15.09.2015 

250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Colecțiile speciale ale BVAU 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

485. 

Lumea Copiilor – expoziție cu lucrări 
realizate de preșcolarii de la Grădinița 
”Luceafărul” 

02–15.06.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
 

486. 
5 Iunie – Ziua Mondială a Mediului – 
expoziție cu documente din colecțiile 
bibliotecii 

05–06.06.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

487. 

Copiii Soarelui – expoziție concurs realizată 
de elevii de la Școala Profesională Specială 
”P.P. Neveanu”, Școala Gimnazială Specială 
”Constantin Pufan” și Grădinița nr. 36 

10–30.06.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

488. 
Cu gândul la Eminescu – expoziție cu 
documente din colecțiile bibliotecii.  

15–20.06.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

489. 
George Călinescu – expoziție cu documente 
din colecțiile bibliotecii 

19–25.06.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

490. 
„O lume minunată…Copilăria” – program 
artistic prezentat de elevii clasei a III-a de 
la Școala Gimnazială ”Elena Cuza” 

02.06.2015 60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

491. 
Ziua Învățătorului – Vizite ale unor grupuri 
de elevi 

04.06.2015 110 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

nr.1Costache Negri 

492. 

„Carnavalul poveștilor” – program artistic 
prezentat de preșcolarii de la Grădinița 
„Licurici“ 

12.06.2015 60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

493. 
„Dor de Eminescu” – recital la vioară susținut 
de  Maria Drăgan, elevă la Liceul de Arte 
„Dimitrie Cuclin” 

15.06.2015 120 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

494. 
„Eminescu“ - elevii clasei a X-a A de la 
Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 

16.06.2015 80 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

495. 
„Carnavalul Poveștilor” – program artistic 
susținut de preșcolarii grupei mijlocii de la 
Grădinița „Licurici”  

16.06.2015 60 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 
 

496. 
„Bine ai venit, Vacanța Mare” – program 
artistic prezentat de elevii clasei a II-a A, de la 
Șc. nr. 33 

17.06.2015 70 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

497. 

Noutăţile lunii iunie: expoziţie de carte 01-07.06.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

498. 
1 iunie - Ziua internaţională a copilului: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

72 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

499. 
5 iunie - Ziua mondială a mediului: expoziţie 
de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

500. 
7 iunie - Henry Miller (26.12.1891-
07.06.1980), scriitor american: 35 ani de la 
moarte: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

501. 
Charles Dickens (07.02.1812-09.06.1870), 
scriitor englez: 145 ani de la moarte: 
expoziţie de carte 

08-14 iunie 2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

502. 
Noutăţile lunii iunie: expoziţie de carte 15-19 iunie 2015 180 Educaţie, 

cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

503. 
26 iunie - Ziua Drapelului naţional român: 
expoziție de carte 

22-30 iunie 2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

504. 
29 iunie - Ziua Dunării: expoziţie de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

505. 

29 iunie - Antoine Saint Exupery (29.06.1900-
31.07.1944), scriitor francez: 115 ani de la 
naştere: expoziţie de carte 
 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

506. 
„Copilul în literatură” - manifestare culturală, 
cu participarea elevilor de la Colegiul Tehnic 
„Radu Negru” -  

03 iunie 2015  
30 

Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

507. 
„Ziua copilului - Ziua copilăriei”- 
manifestare culturală, cu participarea elevilor 
de la Colegiul Tehnic „Paul Dimo”  

08 iunie 2015 40 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 

508. 
„Tainele lecturii”- manifestare culturală, cu 
participarea elevilor de la Şcoala Gimnazială 
„Miron Costin”  

10 iunie 2015  
30 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

509. 
Personalitatea lunii iunie: Tudor Pamfile -  
manifestare culturală, cu participarea elevilor 
de la Şcoala Gimnazială „Ghe. Munteanu” 

12 iunie 2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 
 

510. 

Energii regenerabile – energia eoliană – 
expoziție de documente 

16.06.2015 62 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

511. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” -  
miniexpoziții 
 

1-30.06.2015 100 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

512. 
Eminescu –  Mândra glăsuire a  pădurii de 
argint! - expoziţie de documente de bibliotecă 
 

10 – 20.06.2015 100 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat

14–18 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

513. 

Dunărea la Galați! 
Expoziție de documente de bibliotecă 

29.06.2015 – 
30.07.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat
 

15-25 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

514. 

Expoziție permanentă de hărți geografice permanentă 50 Educaţie, 
cultură 
 
 
 
 
 

6 – 14 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Locații externe 

515. 

Festivalul/ Târgul Național al Cărții „Axis 
Libri, ediția a VII- a   
Organizatori: Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați în parteneriat cu Editura 
Eikon, sub patronajul Ministerului Culturii, cu 
sprijinul Consiliului Județului, Consiliului 
Local și Primăriei Municipiului Galați și în 
colaborare cu instituțiile de cultură: Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos”, Universitatea 
„Dunărea de Jos”, Inspectoratul Școlar, Palatul 
Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de 
Păpuși „Gulliver”, Muzeul de Istorie, Muzeul 
de Artă Vizuală, Casa de Cultură a 

27.05-
01.06.2015 

43.200 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 
 
 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog 
CIC, facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sindicatelor și Casa de Cultură a Studenților  
(230 activități din care 15 expoziții și 3 
concursuri) 

516. 

Să nu-l uităm pe Eminescu! - Program de 
manifestări la comemorarea a 126 de ani de la 
moartea lui Mihai Eminescu în Parcul 
Eminescu 
Organizatori: Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Galați, cu sprijinul Consiliului 
Județului, Consiliului Local și a 
Arhiepiscopiei „Dunării de Jos” și în 
colaborare cu instituțiile de cultură: Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos”, Teatrul Muzical 
„Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini” 

15.06.2015 250 Educaţie, 
cultură 

6 – peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

517. 

Dezvelirea plăcii comemorative a istoricului 
și criticului literar Ovid S. 
Crohmălniceanu, născut la Galați în anul 
1921, decedat în anul 2000, Berlin  
 

15.06.2015 100 Educaţie, 
cultură 

6 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

518. 

Deschiderea oficială a Bibliotecii Estivale, 
aflată la cea de a III-a ediţie   
Locație: în Parcul Municipal „Mihai 
Eminescu” 
  

15.06.2015 250 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog 
CIC, facebook 



Anexa nr. 1.3 
 

76 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

519. 

Donație de carte - o delegaţie din partea 
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”, formată 
din prof. dr. Zanfir Ilie, managerul bibliotecii, 
şi Rocsana Irimia, Ioana Chicu, bibliotecare, 
s-a deplasat în Republica Moldova, cu o 
donaţie de 500 de cărţi în limba română 
destinate Bibliotecii Raionale Cahul şi 
Bibliotecii Liceului „Mihail Sadoveanu” din 
Giurgiuleşti  
 

15.06.2015 4 Educaţie, 
cultură 

- Delegație a 
BVAU 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
facebook, presă 

520. 

Deschiderea programului de activități 
recreative Grădina cu cărți 
Locație: Grădina Publică 
 
 
 
 
 

22.06.2015 100 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog 
CIC, facebook 

521. 

Deschiderea oficială a Taberei de creație 
AXIS LIBRI, ca eveniment central al 
Bibliotecii Estivale. În cadrul Taberei de 
creație se vor organiza ateliere și expoziții pe 
trei secțiuni de interes: artă, fotografie, creație 
literară  

30.06.2015 150 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Presă, TV, Site 
www.bvau.ro,  Blog 
CIC, facebook 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 72 
(33 manifestări; 39 expoziții) + 230 evenimentele din cadrul 

Nr. total participanţi =  56.708 
Nr. vizite =  61.318
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Festivalului Axis Libri (170 lansări carte, 15 lansări reviste, 3 
concursuri, 15 expoziții, 5 recitaluri, 5 promovări ale campaniei) 
= 302 

  
 

  Activităţi desfăşurate la Biblioteca”V.A. Urechia” în luna iulie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

522. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! Citeşte 
şi tu! Alegem o carte după copertă ? Atelier de 
lectură cu voluntarii Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia”. Invitat special: Dana Vlad, 
jurnalist Radio ProFM 

01.07 70 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, voluntari, 
cadre didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

523. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! Să fim 
mereu în formă! Invitat special Radu Frâncu, 
nutriţionist  

08.07 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

524. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! 
Învăţăm să mânuim marionete! Atelier de 
teatru cu actorul Aurelian Iorga 

15.07 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

525. Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! Lectură 22.07 50 Educaţie Sub 14 ani Preșcolari,elevi, Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

publică, în Parcul „Mihai Eminescu”, 
împreună cu voluntarii Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia”. 

culturală voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

www.bvau.ro 

526. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! Magia 
culorilor! Atelier de pictură. Invitați: Marietta 
Vătafu, artist plastic şi Tănase Lăcrămioara,
studentă la „Facultatea de Arhitectură”, 
Sibiu. 
 

29.07 45 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

527. 
Cartea de vacanță pentru copii – expoziție de 
carte 

20.07- 10.08 300 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

528. 
„Franz Kafka” - expoziţie  03-10.07.2015  

1550 
Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

529. 
„Marcel Proust!” - expoziţie  10-17.07.2015  

1150  
Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

530. 
„Ziua Aviației Romane” - expoziţie  20-24.07.2015  

700  
Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

531. 
„Alexandre Dumas - fiul” - expoziţie 27-31.07.2015  

660  
Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

532. 
Cafeneaua Culturală - Cititul ca practică 
cognitivă și ca stare emoțională 

02.07.2015 55  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

533. 
Cafeneaua Culturală - Teatru cu și pentru 
adolescenți 

09.07.2015 62  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

534. 
Cafeneaua Culturală -  Să vizităm muzeele 
orașului 

16.07.2015 65  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

535. 
Cafeneaua Culturală -  Să ascultăm muzică 
românească  

23.07.2015 62  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

536. 
Cafeneaua Culturală -  Atelier practic – 
Jurnal de vacanță 

30.07.2015 55  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 
 

537. 
Filmul de vacanță în colecțiile Multimedia, 
expoziție de documente multimedia, 
organizată la mezanin 

1–31.07.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

538. 

Freamătul publicistic al vremii: Poșta – ziar 
gălățean la 135 de ani dela apariție, expoziţie 
de documente, organizată în sala de lectură 
Mihai Eminescu  
 

1–9.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 
 

de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

539. 
Constantin Z. Buzdugan, poet și ziarist 
gălățean – 145 de ani de la naștere, expoziție 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu  

1–9.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

540. 

Populațiile Terrei – 11 Iulie Ziua Mondială a 
Populației, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de de lectură 
 

10-17.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

541. 
Mărci poștale românești – 15 Iulie Ziua mărcii 
poștale românești, expoziţie de documente, 
organizată în foaierul sălilor de de lectură 

10-17.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

542. 

Ioan Cetățianu, primul profesor și director al 
Liceului Vasile Alecsandri-175 de ani de la 
naștere (16 iul. 1840-30 nov. 1898), expoziţie de 
documente, organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu 

10-31.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

543. 

Aristide Serfioti, medic, membru fondator și 
președinte al Societății Medicale – 110 ani de 
la moarte (20 iul. 1828-24 iul. 1905), expoziție de 
documente organizată în sala de lectură Mihai 

10–31.07.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Eminescu 

544. 
Revoluția Franceză și Ziua Națională a 
Franței, expoziţie de documente, organizată în 
foaierul sălilor de lectură 

18–24.07.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

545. 

Ion Țuculescu, pictor român – 105 ani de la 
naștere (19 iul. 1910- 27 iul.1962”, expoziţie de 
documente, organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

18–24.07.2015 100 cultură, 
literatură, 
educație 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

546. 
Eugen Holban, artist plastic – 80 de ani de la 
naștere (26 iul.1935), expoziţie de documente 
organizată în foaierul sălilor de lectură  

25.07-2.08.2015 100 cultură, 
literatură, 
educație 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

547. 

Imnul de stat – simbol național - 29 Iulie -
Ziua Imnului Național al României, expoziţie
de documente organizată în foaierul sălilor de 
lectură 
 

25.07-2.08.2015 100 cultură, 
literatură, 
istorie 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

548. 

Personalitatea săptămânii - Monica Potter
(30.06.1971) – actriţă – fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

29.06-
05.07.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

549. 

Personalitatea săptămânii - Tom Hanks
(09.07.1956) – actor – fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

6-12.07.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

550. 

Personalitatea săptămânii - Lolita 
Davidovich (15.07.1961) – actriţă –  fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

13-19.07.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

551. 
Personalitatea săptămânii - Danny Glover 
(23.06.1957) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

20–26.07.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

552. 

Personalitatea săptămânii - Sam Mendes 
(01.08.1965) – regizor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

27.07–2.08.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

553. 
Donație de carte către Penitenciarul de 
Maximă Siguranță Galați  
 

9.07.2015 40 Educaţie, 
cultură 

- - Pagina web: 
www.bvau.ro 

554.

Regele Ferdinand I, Întregitorul României - 
dezbatere dedicată evocării personalității 
istorice. Invitați speciali Camelia Nenu și 
Cristian Gabriel Enache  

20.07.2015 55 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Profesori, 
învățători, 
oficialități 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

555.

Vizită la bibliotecă - urmare a protocolului de 
colaborare încheiat între Biblioteca „V.A. 
Urechia” și Asociația Danubiana Galați, o 
delegație din Ucraina formată din 25 de 
profesori și învățători din satul Oziornoe 

21.07.2015 30 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Profesori, 
învățători, 
oficialități 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

raionul Ismail și satul Borisovca raionul 
Tatarbunar au vizitat instituția noastră  

556.

Sesiuni de informare, promovare și 
diseminare, sub genericul ”Biblioteca V - 
Raftul cu inițiativă”, asupra proiectului 
”Raftul cu inițiativă” și a programului ”BVAU 
Star Voluntar” - 8/ luna iulie 
 

1-31.07.2015 140 Voluntariat
informare 

Peste 15 
ani 

Profesori, 
bibliotecari, 
voluntari, 
învățători, 
oficialități 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Colecții Speciale 

557. 
Rembrandt, maestrul tehnicii de clarobscur 
în colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia - 
expoziție 

1-31.07.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

558. 

Arta egipteană în colecțiile Bibliotecii „V.A. 
Urechia” - expoziție de litografii pe papirus, 
organizată cu prilejul Zilei Naționale a 
Egiptului, sărbătorită pe 23 iulie. Lucrările 
provin din generoasa donație făcută Bibliotecii 
de poetul și prozatorul Gh. Burlacu-Niculițel  

17-31.07.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

559. 

Deschiderea oficială a Bibliotecii 
Municipale pentru Copii” 

20.07.2015 500 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 

560. 
Costache Negri – expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii 

20.07 – 25.07 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

561. 

Editura Axis Libri – apariții editoriale- 
expoziție 

20.07 – 25.07 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

562. 
Flori, animale și obiecte din hârtie – 
expoziție cu lucrări origami realizate de copii 

25.07 – 10.08 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

563. 
Povești și enciclopedii pentru copii – 
expoziție cu noutăți pentru copii

25.07 – 10.08 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

564. 

Noutăţile lunii iulie: expoziţie de carte 1-12.07.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

565. 
11 iulie - Ziua mondială a populaţiei: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

566. 
Cartea de vacanţă: expoziţie de carte 13-19.07.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

567. 
18 iulie - Michelangelo de Caravaggio: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură sociale 

568. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

569. 
Noutăţile lunii iulie: expoziţie de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

570. 
Destinaţii de vacanţă: expoziție de carte 20.07-2.08.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

571. 
Noutăţile lunii iulie: expoziţie de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

572. 
29 iulie - Ziua Imnului Naţional al României 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

573. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

Idem 180 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

574. 
Deschiderea Clubului de vacanţă: „Farmecul 
vacanţei ALTFEL la bibliotecă!” 

13.07.2015  
250 

Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, 
voluntari,, 
bibliotecari 

Idem 

575. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string

14.07.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

576. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string 

16.07.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, cadre 
didactice, 
bibliotecar 

Idem 

577. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string 

21.07.2015 70 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Sub 14 ani Elevi, cadru 
didactic 

Idem 

578. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string 

23.07.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, 
voluntari,, 
bibliotecari 

Idem 

579. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string 

28.07.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, 
voluntari,, 
bibliotecari 

Idem 

580. 
Clubul de vacanţă: Cusăturile româneşti şi 
arta string 

30.07.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Sub 14 ani Elevi, 
voluntari,, 
bibliotecari 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

581. 
21 iulie – Ziua Mondială a Șahului  -
Expoziție de carte  

21.07.2015 62 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

582. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” -  
miniexpoziții 

1-31.07.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 



Anexa nr. 1.3 
 

87 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 

583. 

Vacanţa la bibliotecă! -  Şah şi lectură 
activă 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi 
adolescenţi 

iulie-august 
2015 
săptămânal, 
joi,15.00 -16.00 

40 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat

6 - 14ani Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

584. 
Cartea de vacanță - Expoziție de documente 
de bibliotecă 

1-31.07.2015 100 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat

15-25 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

585. 
Expoziție permanentă de hărți geografice permanentă 150 Educaţie, 

cultură 
6 – 14 ani Toate 

categoriile 
Pagina web: 
www.bvau.ro 

Biblioteca Estivală 

586. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Creație 
în culori – „Motive Eminesciene” 

30.06.2015 48  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

587. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Creație 
în culori – „Motive Eminesciene” 

03.07.2015 35  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

588. 
Tabăra de creație Axis Libri - Atelier creație 
pictură „Vise  în culori” 

07.07.2015 46  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

589. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier creație 
pictură „Vise în culori” 

10.07.2015 31  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

590. Tabăra de creație Axis Libri – Atelier 14.07.2015 65  Educaţie  Toate Elevi, părinţi, Pagina web 



Anexa nr. 1.3 
 

88 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

handmade „Descoperă-ți măiestria mâinilor” categoriile cadre didactice, 
vizitatori 

591. 
Tabăra de creație Axis Libri - Atelier 
handmade „Descoperă-ți măiestria mâinilor” 

17.07.2015 52  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

592. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Origami 21.07.2015 65  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

593. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Origami 24.07.2015 32  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

594. 
Tabăra de creație Axis Libri – Expoziție 
pictură 

28.07.2015 54  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

595. 

Tabăra de creație Axis Libri – Expoziție 
pictură 

31.07.2015 30  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 
 
 
 
 
 
 

Locații externe 

596. 
Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
Locație: Grădina Publică 

1-31.07.2015 2.530 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web 



Anexa nr. 1.3 
 

89 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 75 
(34 manifestări; 41 expoziții)  

Nr. total participanţi =  14.329 
Nr. vizite =  60.404

 
 
 

  Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna august 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

597. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! 
Lansarea volumelor de debut ale doamnei 
Cristina Alexandra Chimirel: „Albinuţa 
poznaşă” şi „Povestea sufletului”, prezentate 
de domnul Ghiţă Nazare.  

05.08 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, voluntari, 
cadre didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

598. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor!  
Sub îndrumarea bibliotecarelor și a cadrelor 
didactice voluntare: prof. înv. primar Porumb 
Daniela şi Tufă Tincuţa, cei mici au învăţat să 
confecţioneze din hârtie: bărcuţe, pahare, 
steluţe, coifuri etc. Partea distractivă a fost 
lansarea la apă a bărcuţelor relizate de ei, în 
lacul din Parcul „Mihai Eminescu”. 

12.08 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

599. 
Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor!  
Copiii şi-au prezentat cărţile citite în vacanţă, 

26.08 45 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

au citit cele mai frumoase poveşti şi au 
realizat, pe echipe, propria lor carte.  

didactice, 
părinți, bunici 

600. 

Cartea de vacanță pentru copii – expoziție de 
carte 

15.08 – 31.08 300 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 
 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

601. 

Voluntariada copiilor - Expoziție de desene 
realizate de elevii Școlii Gimnaziale nr. 28. 
 

15.08 – 15.09 350 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

602. 
Paul Claudel - expoziţie 06 - 11.08.2015 1350  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

603. 
Ziua internațională a tineretului ! -
expoziţie  

12 - 17.08.2015 1650  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

604. 
Honore de Balzac - expoziţie  18 - 24.08.2015 1700  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

605. Paulo Coelho - expoziţie 24 -31.08.2015 860  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 



Anexa nr. 1.3 
 

91 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

vizitatori facebook 

606. 

Cafeneaua Culturală - Problemele 
adolescenților – despre traficul de persoane, 
violenţa în familie şi în şcoli, etc.  
Invitați: comisar-şef IPJ Galaţi - Adrian Dura, 
Cristina Pană, psiholog în cadrul Poliţiei 
Judeţene Galaţi 
 

06.08.2015 85  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

607. 

Cafeneaua Culturală - Despre consumul de 
droguri și plante etnobotanice – parteneriat cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Galaţi  
Invitaţi: comisar-şef IPJ Galaţi - Adrian Dura, 
psiholog în cadrul IPJ Galaţi - Cristina Pană 

13.08.2015 95  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

608. 

Cafeneaua Culturală - Educația sexuală a 
adolescenților – întâlnire cu un medic pentru 
planificare familială  
Invitat: Psiholog din cadrul Centrului de 
Resurse Educaţionale 

20.08.2015 65  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

609. 
Cafeneaua Culturală - Câtă literatură știm? - 
concurs – abordarea unor opere foarte 
cunoscute din literatura română și universală 

27.08.2015 52  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

610. 
Cafeneaua Culturală -  Atelier practic – 
Jurnal de vacanță 

30.07.2015 55  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

611. 

Filme de toate genurile pentru tineri în 
colecțiile multimedia, expoziție de documente 
multimedia  
 

1–31.08.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

612. 

Guy de Maupassant, scriitor francez– 165 de 
ani de la naștere, expoziţie organizată în 
foaierul sălilor de lectură  
 

3–10.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

613. 

Ziua Hiroshimei – Ziua Mondială a Luptei 
pentru Interzicerea Armei Nucleare - 70 de ani 
de la lansarea primei bombe atomice asupra 
orașului Hiroshima, expoziţie organizată în 
foaierul sălilor de lectură  
 

3–10.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

614. 
Ziua Marinei Române, expoziţie organizată în 
Sala de lectură Mihai Eminescu  
 

11-20.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

615. 
Ioan Slavici, scriitor român, 90 de ani de la 
moarte, expoziţie organizată în foaierul sălilor 

11-20.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

de lectură  categorii 

616. 

Vasile Alecsandri, scriitor și om politic – 125 
de ani de la moarte (21 iul. 1821-22 aug. 
1890), expoziţie organizată în foaierul sălilor 
de lectură  

21-28.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

617. 

Toma Caragiu, actor român – 90 de ani de la
naștere (21 aug. 1925 - 4 mart.1977), 
expoziţie organizată în Sala de lectură Mihai 
Eminescu  

21–28.08.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 10 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

618. 

Personalitatea săptămânii - Charlize 
Theron – (07.08.1975) – actriţă – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

29.07-
05.08.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

619. 

Personalitatea săptămânii - Steve Carell –
(16.08.1962) – actor – fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

10-16.08.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

620. 

Personalitatea săptămânii - Edward Norton 
– (18.08.1969) – actor –  fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

17-23.08.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

621. Personalitatea săptămânii - Rupert Grint – 24–30.08.2015 50 Educaţie, 
cultură, 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

(24.08.1988) – actor – fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

cinema sociale www.bvau.ro 

622. 

150 de ani de la nașterea Regelui Ferdinand 
I Întregitorul, făuritorul României Mari 
(Rege al României în perioada 1914-1927) – 
dezbatere organizată de Biblioteca „V.A. 
Urechia” și Asociația ”Alianța națională 
pentru restaurarea monarhiei” - Filiala Galați  
Invitați speciali: prof. univ. dr. ing. Nicolae Șt. 
Noica, ministru al Lucrărilor Publice și 
Amenajării Teritoriului în perioada 1996-
2000; d-na Silvia Colfescu, directorul editurii 
Vremea  

24.08.2015 135 Educaţie, 
cultură 

- - Pagina web: 
www.bvau.ro 

Centrul de Pregătire și Perfecționare al BVAU 

623.

Introducere în construcția unui site web – 
curs practic de programare conceput pentru 
adolescenți cu vârsta cuprinsă în intervalul 14 
- 16 ani  

3-7.08.2015 10 Pregătire și 
perfecționa
re 
 

14-16 ani Adolescenți, 
formator 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

624.
Ora de programare -  curs practic de 
programare conceput pentru copii cu vârsta 
cuprinsă în intervalul 8 - 11 ani  

10-14.08.2015 10 Pregătire și 
perfecționa
re 

8-11 ani Copii, formator Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Secția Colecții Speciale 

625. 
Vechi centre tipografice europene - 
expoziție 

1-31.08.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

vizitatori facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

626. 

Deschiderea oficială a Clubului 
BiblioVACANȚA 

11.08.2015   40 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

627. 
Atelier de lectură: Pietrele lui Aston 11.08.2015 32 Educaţie 

culturală 
7-60 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

628. 

Idei creative – expoziție cu noutăți 13.08 – 25.08 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

629. 
Ce pot face două mâini dibace? - Atelier de 
creație origami 

12.08.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

630. 
Trăistuța cu povești: Pinocchio 
 
 

13.08.2015 28 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

631. 

Atelierul de lectură: Insula misterioasă - J. 
Verne 

18.08.2015 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

632. 
Ce pot face două mâini dibace? - Atelier de 19.08.2015 40 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

creație: Brățări origami 

633. 
Trăistuța cu povești: Heidi, fetița munților 20.08.2015 30 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
 
Idem 

634. 
Atelier de lectură: Hercule 25.09.2015 28 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

635. 
Ce pot face două mâini dibace? Atelier de 
creație: Felicitări 

26.08.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

636. 
Trăistuța cu povești: Albă ca Zăpada și cei 
șapte pitici

27.08.2015 24 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

637. 
Ultimele noutăți ale verii, pentru copii – 
expoziție de documente 

24.08 – 31.08 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

 
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

638. 

Noutăţile lunii august: expoziţie de carte 
 
 
 
 

1-09.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

639. 
Guy de Maupassant (05.08.1850-06.07.1893), 
scriitor francez: 165 ani de la naştere: 
expoziţie de carte 

1-09.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

640. 
Cartea de vacanţă: expoziţie de carte 1-09.08.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură sociale 

641. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

1-09.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

642. 
Noutăţile lunii august: expoziţie de 
documente multimedia 

10-16.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

643. 
15 august - Ziua Marinei române: expoziţie de 
carte 

10-16.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

644. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

10-16.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

645. 
Noutăţile lunii august: expoziţie de carte 17-23.08.2018 180 Educaţie, 

cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

646. 
17 august  - Ioan Slavici (18.01.1848-
17.08.1925), scriitor român: expoziție de carte

17-23.08.2018 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

647. 
Vasile Alecsandri (21.07.1821-22.08.1890), 
scriitor român:  expoziţie de carte 

17-23.08.2018 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

648. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

17-23.08.2018 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură sociale 

649. 
Destinaţii de vacanţă: expoziţie de carte 24-31.08.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

650. 
Clubul de vacanţă: expoziţie de lucrări ale 
copiilor participanţi 

24-31.08.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

651. 
Clubul de vacanţă: Pictura altfel 4.08.2015 80 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

652. 
Clubul de vacanţă: Pictura altfel 6.08.2015 70 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

653. 
Clubul de vacanţă: Pictura altfel 11.08.2015 70 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

654. 
Clubul de vacanţă: Pictura altfel 13.08.2015 80 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

655. 
Clubul de vacanţă: Brăţările prieteniei 18.08.2015 70 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi, 

bibliotecari, 
cadre didactice 

Idem 

656. 
Clubul de vacanţă: Brăţările prieteniei 20.08.2015 70 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

didactice 

657. 
Clubul de vacanţă: Brăţările prieteniei 25.08.2015 80 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

658. 
Clubul de vacanţă: Brăţările prieteniei 27.08.2015 70 Educaţie, 

cultură 
Sub 14 ani Elevi,  

voluntari, cadre 
didactice 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

659. 
Carte religioasă în colecțiile Bibliotecii -
Expoziție de carte  

13.08.2015 72 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

660. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” 
miniexpozitii (4) 

1-31.08.2015 250 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

661. 
Expoziție de bază: hărți geografice permanentă 350 Educaţie, 

cultură 
6 - 14ani Elevi de 

gimnaziu 
Pagina web: 
www.bvau.ro 

662. 
Carte pentru vacanţă! 
Expoziţie de documente de bibliotecă 

31.07 – 10.09. 
2015 

200 Educaţie, 
cultură 

15-25 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

663. 

Vacanţa la bibliotecă ! -  Şah şi lectură 
activă 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi 
adolescenţi 

august 2015 
săptămânal, 
joi,15.00 -16.00 

40 Educaţie, 
cultură 

6 – 14 ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Biblioteca Estivală 

664. 
Tabăra de creație Axis Libri – Sesiune 
Fotografică „Mediul înconjurător – Detaliu”

04.07.2015 35  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

665. 
Tabăra de creație Axis Libri  - Sesiune 
Fotografică „Mediul înconjurător – Detaliu”

07.08.2015 38  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

666. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Foto 
„Portrete” 

11.08.2015 46  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

667. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Foto 
„Portrete” 

14.08.2015 42  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice 

Pagina web 

668. 
Tabăra de creație Axis Libri – Expoziție și 
premiere 

18.08.2015 44  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

669. 
Tabăra de creație Axis Libri – Expoziție și 
premiere 

21.08.2015 55  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

670. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Literar 
Nina Cassian 

25.08.2015 30  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

671. 
Tabăra de creație Axis Libri – Atelier Literar 
Nina Cassian 

28.08.2015 25  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 

672. 

Clubul de Scrabble 04.08.2015 
 
 

32 Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 
 

Pagina web 

673. 

Clubul de Scrabble 11.08.2015 32 Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 
 

Pagina web 

674. 

Clubul de Scrabble 18.08.2015 31  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 
 

Pagina web 

Locații externe 
 

675. 
Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
Locație: Grădina Publică 

1-31.08.2015 2.347 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web 

676. 

Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, a fost 
primit la Academia Română de dl 
academician Răzvan Teodorescu pentru a 
da forma finală unui catalog Rembrandt 

26.08.2015 2 - - Conducerea 
instituției 

Pagina web 

677. 
Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia” a 
participat în perioada 31 august - 2 
septembrie la ediția a XXIV-a a Salonului 

31.08-
02.09.2015 

2 - - Conducerea 
instituției 

Pagina web 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Internațional de Carte, de la Chișinău 
precum și la Festivalul Național al Cărții și 
Lecturii, ediția a V-a  

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 81 
(42 manifestări; 39 expoziții)  

Nr. total participanţi =  15.497 
Nr. vizite =  63.101

 
Red: F.D. / 2 ex. 
 
 
Anexă la Raportul lunii septembrie 2015 

  Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna septembrie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

678. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor! 
Copiii au talent!, Invitat prof. Mădălina Mihai

02.09 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

679. 

Clubul de vacanță -Clubul Curioșilor!  
Încheierea programului de vacanţă. Evaluarea 
activităţilor. Premierea. 

12.09 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
voluntari, cadre 
didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

680. 
„Voluntariada copiilor” Expoziție de desene 
realizate de elevii Școlii Gimnaziale nr. 28 

15.08 – 15.09 350 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

681. 
Joseph Roth – expoziţie de documente din 
cadrul secției 

02-08.09.2015 1050  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

682. 
Lev Tolstoi - expoziţie de documente din 
cadrul secției  

09-20.09.2015 1400  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

683. 
Ziua Internaţională a Păcii - expoziţie de 
documente din cadrul secției  

21-25.09.2015 2100  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

684. 
Ziua Internaţională a Limbilor Străine -
expoziţie de documente din cadrul secției  

25-30.09.2015 1000  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

685. 
Cafeneaua Culturală – Vizitarea Muzeului de 
Ştiinţele Naturii 

03.09.2015 65  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

686. 
Cafeneaua Culturală - Premiere 10.09.2015 85  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

687. 
Filme noi în colecțiile multimedia, expoziție 
de documente multimedia, organizată la 

1–30.09.2015 300 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

mezanin  
 

artă, film sociale 

688. 

Traian Vuia, inventator român – 65 de ani de 
la moarte (17 aug. 1872-3 sep. 1950), 
expoziţie organizată în foaierul sălilor de 
lectură  

31.08-
08.09.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 
 

689. 

Johann Sebastian Bach, compozitor german –
280 de ani de la naștere (5 sep. 1735 – 1 ian. 
1782), expoziţie organizată în foaierul sălilor 
de lectură  

31.08-
08.09.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

690. 

Cartea tehnică în colecțiile bibliotecii –
noutăți – 14 septembrie Ziua Inginerului
Român, expoziție organizată în sala de lectură 
Mihai Eminescu 

31.08-
17.09.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

691. 
Agatha Christie, scriitoare engleză – 125 de 
ani de la naștere, expoziţie organizată în 
foaierul sălilor de lectură  

9-17.09.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

692. 
Meșteșuguri artistice în România, Zilele 
Patrimoniului, expoziție organizată în foaierul 
sălilor de lectură   

18-25.09.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

693. 
Arta culinară în reclamele perioadei 
interbelice, expoziție organizată în sala de 
lectură Mihai Eminescu   

18–25.09.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

694. 
Ziua Mondială a Turismului, expoziţie 
organizată în foaierul sălilor de lectură, în 
colaborare cu Asociația Mecanturist 

26.09-
02.10.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

695. 
Grigore Hagiu, poet și jurnalist – 82 de ani de 
la naștere, expoziție organizată în sala de 
lectură Mihai Eminescu  

26.09-
02.10.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

696. 

Personalitatea săptămânii - Salma Hayek 
(02.09.1966) – actriţă – fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

31.08-
06.09.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

697. 

Personalitatea săptămânii - Paul Walker 
(12.09.1973 – 30.11.2013) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

07-13.09.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

698. 

Personalitatea săptămânii - Sam Neill 
(15.07.1961) – actor –  fişă biobibliografică 

de prezentare, expusă în sala multimedia 

14-20.09.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

699. 

Personalitatea săptămânii - Jason 
Alexander (23.06.1957) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

21–27.09.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

700. 

Colocviul Constructorilor de Nave, ediția a 
41-a  

04.09.2015 63 Educaţie, 
cultură, 
tehnică 
navală 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

701. 
Consiliul Științific al Bibliotecii 
 

08.09.2015 26 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pe site-ul BVAU 

702. 

Ziua Internațională a Bolii Alzheimer, 
dezbatere organizată în parteneriat cu Centrul 
de zi pentru persoane adulte cu handicap de 
tip Alzheimer 

21.09.2015 78 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

703. 

Vernisajul expoziției dedicată Zilei 
Internaționale a Turismului, în colaborare cu 
Asociația Mecanturist  

28.09.2015 67 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

704. 

Lansarea proiectului Curier pentru autism, 
derulat de Asociația APCA (Asociația de 
sprijin pentru părinți și copii cu autism 
Galați)  
 

29.09.2015 64 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Colecții Speciale 

705. 

Un document cartografic valoros al 
artistului olandez Frederik de Wit în 
colecțiile Bibliotecii „V.A. Urechia: Atlas 
geographic, 1671. Expoziția ilustrează, pe 
baza unei selecții de imagini din atlas, 
măiestria gravorului Frederick de Wit care a 
creat minunate hărți în stil baroc, în timpul 
Epocii de Aur a Olandei  

1-30.09.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

706. 

Atelier de lectură: Povești și povestiri cu tâlc. 
Coordonator: înv. Gina Trotușanu 

 

01.09.2015   40 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

707. 
Ce pot face două mâini dibace- atelier de 
creație: Floricele din material textil. 
Coordonator D-na Mirela Mohjazi. 

02.09.2015 45 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

708. 

Trăistuța cu povești : Prâslea cel voinic și 
merele de aur – vizionarea unui desen animat 
 

03.09.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

709. 
Inițiere în limba italiană – coordonator prof. 
Cecilia Manolescu 

07.09–
10.09.2015 

135 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

710. Închiderea Clubului BiblioVACANȚA 11.09.2015 65 Educaţie 4–14 ani Elevi, scriitori,  
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

culturală cadre didactice Idem 

711. 

8 septembrie - Ziua Mondială a științei de 
carte – expoziție cu documente din colecțiile 
bibliotecii  

07.09–
15.09.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

712. 

9 septembrie – Ziua Mondială a Frumuseții 
-       expoziție cu documente din colecțiile 
bibliotecii 

07.09–
15.09.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

713. 
Noutățile lunii septembrie – expoziție cu  
documente din colecțiile bibliotecii  

15– 25.09.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

714. 

27 septembrie – Ziua Mondială a 
Turismului –   expoziție cu documente din 
colecțiile bibliotecii  

25–30.09.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

715. 

29 septembrie – Ziua Mondială a Inimii –      
expoziție cu documente din colecțiile 
bibliotecii  

25–30.09.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

716. 
George Bacovia – omagiu - expoziție  cu 
documente din colecțiile bibliotecii

17–30.09.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

717. 
Noutăţile lunii septembrie: expoziţie de carte 01-06.09.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Pe site-ul BVAU 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură sociale 

718. 

Traian Vuia (17.08.1872-03.09.1950), 
inventator român: 65 de ani de la moarte: 
expoziție de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

719. 
Lectura de vacanţă: expoziţie de carte 7-13.09.2015 180 Educaţie,  

literatură 
Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

720. 
Violetta, personaj îndrăgit în filme şi cărţi...: 
expoziţie de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

721. 
Noutăţi în colectia "Romane de dragoste"! 
expoziţie de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

722. 
Ziua Mondială a sănătăţii: expoziție de carte Idem 180 Educaţie, 

cultură 
Fără limită 
de vârstă 

Vizitatori Idem 

723. 
Ştefan Octavian Iosif (11.09.1875-
22.06.1913), poet, prozator, dramaturg român: 
140 ani de la naştere: expoziţie carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

724. 
Agatha Christie (15.09.1890-12.01.1976), 
scriitoare engleză: 125 ani de la naştere: 
expoziţie de carte 

14.09-
04.10.2015 

180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

725. Ziua Europeană a Patrimoniului-Meşteşuguri Idem 180 Educaţie, Fără limită Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

tradiţionale: Arta prelucrării lemnului:
expoziţie de carte  

cultură, 
literatură 

de vârstă categoriile 
sociale 

726. 
Ziua Europeană a Limbilor: învăţarea 
limbilor străine: expoziţie de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

727. 
Ziua Mondială a Turismului: expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

728. 
Ziua Internaţională a Muzicii: expoziţie de 
carte şi documente multimedia 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

729. 
Noutăți editoriale din domeniul tehnologiei 
informației în luna septembrie - Expoziție 
de carte  

08.09.2015 57 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

730. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” 
miniexpozitii (4) 

01-30.09.2015 250 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

731. 
Expoziție de bază: hărți geografice permanentă 350 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

732. 
George Coșbuc în patrimoniul cultural 
național 

15 -  30 
septembrie 2015

250   Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Expoziție de documente   

733. 

Vacanţa la bibliotecă! -  Şah şi lectură 
activă 
Proiect ludico-educativ pentru copii şi 
adolescenţi 

Încheiere proiect
septembrie 2015

50 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat 

6 - 14ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Biblioteca Estivală 

734. 
Tabăra de creație Axis Libri – Premiere 02.09.2015 42  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

735. 
Tabăra de creație Axis Libri  - Premiere 04.09.2015 35  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

736. 
Clubul de Scrabble 02-09.09.2015 

 
 

60 Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web 

Locații externe 

737. 
Grădina cu Cărți –  program de activități 
recreative 
Locație: Grădina Publică 

1-15.09.2015 1.347 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web 

738. 

Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia” a 
participat la ediția a XXIV-a a Salonului 
Internațional de Carte, de la Chișinău 
precum și la Festivalul Național al Cărții și 
Lecturii, ediția a V-a  

31.08-
02.09.2015 

2 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Conducerea 
instituției 

Pagina web 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

739. 

Conferință Națională a Asociației 
Bibliotecarilor din România  
Loc de desfășurare: Biblioteca Centrală 
Universitară „M. Eminescu” Iași  
 
 

31.08-
02.09.2015 

6 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Bibliotecari Pagina web 

740. 

250 de ani de excelență a școlii românești -  
la Boholț - Com. Beclean - Jud. Brașov. Au 
participat: Zanfir Ilie, Cătălin Negoiță și foarte 
mulți invitați și oficialități locale și spirituale  

18-20.09.2015 2 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Conducerea 
instituției 

Pagina web 

741. 

Sesiunea de toamnă a Academiei Oamenilor 
de Știință din România, Filiala Iași - la care 
a participat și directorul/managerul Bibliotecii, 
prof. Zanfir Ilie cu lucrarea: Galațiul cultural 
și tradițiile sale în dezvoltarea spiritualității 
românești. Aspecte mai puțin cunoscute 

24-26.09.2015 2 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Conducerea 
instituției 

Pagina web 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 64 
(22 manifestări; 42 expoziții)  

Nr. total participanţi =  14.011 
Nr. vizite =  67.716

 
 

  Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna octombrie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

742. 

Noaptea în Bibliotecă. 
Top 50 cărți preferate de copii 

03.10.2015 150 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

743. 
Noaptea în Bibliotecă 
Vizită de prezentare a Bibliotecii.  
Participanți: elevii Școlii Gimnaziale nr. 25 

03.10.2015 50 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

744. 
Noaptea în Bibliotecă 
Premierea câștigătorilor participanți la 
concursul de șah Cupa „Axis Libri” 

03.10.2015 150 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, 
instructori, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

745. 

Clubul de șah „Axis Libri”,instructor 
Smărăndoiu Adrian 

07.10.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

746. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor 
Smărăndoiu Adrian 

14.10.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

747. 
Clubul de șah „Axis Libri”,instructor 
Smărăndoiu Adrian 

21.10.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

748. 

Read for the record 
Copiii de la Franciza Fastrackids Galați au 
ascultat o poveste intitulată „Nu NORMAN”, 
în interpretarea doamnei Angela Baciu. 

22.10.2015 40 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari, cadre 
didactice, 
părinți, invitați 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

749. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor 
Smărăndoiu Adrian 

28.10.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

750. 
Disney și cărțile Violettei – expoziție de carte. 
Perioada: 1 – 15 octombrie 2015 

01-30.10.2015 500 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

751. 
 Sărbătoarea de Halloween  
„Mister și magie prin culoare” - expoziție de 
desene 

30.10.– 
5.11.2015 

350 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile 

Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

752. 
Cărţi de „Noapte Bună” - expoziţie cu 
documente 

03-15.10.2015 2050  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

753. 
Andre Maurois - expoziţie cu documente 09-14.10.2015 1550  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

754. 
Ziua Internaţională a Nevăzătorilor –
expoziţie cu documente 

15-25.10.2015 1600  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

755. 
Nikos Kazantzakis - expoziţie cu documente 25-30.10.2015 1150  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

756. 

Întâlnire surpriză cu o carte - Campanie de 
promovare a lecturii 

03.10.2015 55  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

757. 
Seara Folk 03.10.2015 115  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

vizitatori facebook 

758. 
Noaptea poveştilor de groază 03.10.2015 65  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

759. 
Noaptea Bibliodetectivilor 03.10.2015 85  Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

760. 

Dragostea pentru animale, dovada culturii – 4 
octombrie Ziua Internațională a animalelor, 
expoziție de filme documentare și artistice din 
colecțiile multimedia, organizată la mezanin 

1–30.10.2015 300 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

761. 

Pe aripile muzicii universale – 1 octombrie 
Ziua Internațională a Muzicii, expoziţie 
organizată în foaierul sălilor de lectură 
 

1-08.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

762. Învățământul gălățean pe treptele istoriei – 5 1-08.10.2015 100 Educaţie, Fără limită Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

octombrie - Ziua Mondială a Educatorilor, 
expoziție organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu 

cultură de vârstă categoriile 
sociale 

763. 

Eugen M. Bonachi, judecător și prim-procuror 
la Tribunalul Covurlui – 140 de ani de la
naștere (12 oct. 1875 – 27 mart. 1918), 
expoziție organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu 

9-15.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

764. 

Luciano Pavarotti, tenor italian – 80 de ani de 
la naștere (12 oct. 1935-7 sep. 2007), 
expoziţie organizată în foaierul sălilor de 
lectură 

9-15.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

765. 
Adrian Pintea, actor român – 60 de ani de la 
naștere (9 oct. 1954-8iun. 2007), expoziţie 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

9-15.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

766. 

Pamfil Șeicaru, ziarist, publicist și scriitor 
român – 35 de ani de la moarte (18 apr. 1894-
21 oct. 1980), expoziție organizată în sala de 
lectură Mihai Eminescu 

16–28.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

767. 

Hrana sănătoasă – un mod de viață – Ziua 
Mondială a Alimentației(16 octombrie), 
expoziţie organizată în foaierul sălilor de 
lectură 
 

16-23.10.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

768. Armata Română la ceas aniversar – Ziua 24-30.10.2015 100 Educaţie, Fără limită Elevi, studenţi, Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

117 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Armatei Române (25oct.) - expoziţie 
organizată în sala de lectură 

cultură de vârstă profesori, alte 
categorii 

769. 

Pagini de regalitate Românească - Regina 
Maria a României – 140 de ani de la naștere 
(29 oct. 1875-18 iul. 1938), expoziție 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 

29.10-
16.11.2015 

100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

770. 

Personalitatea săptămânii - Susan 
Sarandon (04.10.1946) – actriţă – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

28.09-
04.10.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

771. 
Personalitatea săptămânii - Kate Winslet
(05.10.1975) – actriţă –  fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

05.-11.10.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

772. 
Personalitatea săptămânii - Hugh Jackman 
(12.10.1968) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

12-18.10.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

773. 

Personalitatea săptămânii - F. Murray 
Abraham (24.10.1939) – actor – fişă 
biobibliografică de prezentare, expusă în sala 
multimedia 

19-25.10.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

774. 
Personalitatea săptămânii -  Winona Ryder 
(29.10.1971) – actriţă – fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

26.10-
01.11.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

775. 
Colocviul Constructorilor de Nave, ediția a 
42-a  

04.10.2015 63 Educaţie, 
cultură, 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

tehnică 
navală 
 

sociale www.bvau.ro 

776. 

Salonul literar Axis Libri – debutul stagiunii 
octombrie 2015/mai 2016,  în cadrul 
evenimentului     Noaptea în Bibliotecă. 
Lansarea volumelor: Viață de pilot, autor Ioan 
Gh. Tofan și Urme pe oglinda apei, vol. III: 
Destrămarea imperiului minciunii, autor 
Constantin Costache  

03.10.2015 113 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

777. 

Vizite ghidate ale grupurilor de elevi însoțiți 
de profesori, cu ocazia Zilei  Educatorului 

05.10.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

778. 

Noaptea în Bibliotecă la Galați! Ediția a V-a 
  

03-04.10.2015 6000 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

779. 
Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație  

06.10.2015 16 Profesional Fără limită 
de vârstă 

Conducerea 
instituției 

Pe site-ul BVAU 

780. 

Salonul literar Axis Libri 
Lansarea volumelor: Jocul și fuga și Singura 
cale, autor Nicolae Breban; La sfera del fredo 
– Dall'inferno, con amore, autor Aura 
Christi; În imperiul unei ... fraze, autor Efim 
Tarlapan 

08.10.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

781. 

Ediție Specială a Salonului Literar „Axis 
Libri“. Lansare volum: Educă-mă cu viziune, 
autor Aurelia Grosu 
 

14.10.2015 52 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

782. 

Salonul literar Axis Libri 
Lansarea volumelor: Theodor Munteanu-o 
viață de artist, autor Laura Sava; Abecedar 
istoric gălățean, autor Victor Cilincă; 
Trilogia iubirii, autor Aurel Scarlat  
 

15.10.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

783. 
Vizionare cu un grup de elevi cls. a IX-a de la 
Colegiul Economic  „V. Madgearu” 
 

21.10.2015 30 Educaţie, 
cultură 

15-16 ani Elevi, profesori pagina web: 
www.bvau.ro 

784. 

Salonul literar Axis Libri 
Seară ieșeană - Cassian Maria Spiridon ce 
va lansa volumul Pornind de la zero; Marius 
Chelaru ce va lansa volumul Prin 
„Transcaucazia” din Yerevan în Nagorno 
Karabakh; Mircea Platon ce va lansa 
volumul Cartea străduțelor subtile și Livia 
Ciupercă ce va lansa volumul Darurile 
Dunării  
 

22.10.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

785. 
Salonul literar Axis Libri 
Lansarea volumelor: Zigzag prin literatura 
lumii, autor Mioara Bahna; Liniștea petalei 

29.10.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

roz, autor Vera Crăciun; Blestem și Pe 
drumul dorului și al destinului, autor Dora 
Alina Romanescu; Luca Pițu – cap limpede 
la devălmășiile cetății, autor Ionel Necula  
 

presă 

Secția Colecții Speciale 

786. 

Orașele lumii – litografii din Colecțiile 
speciale ale Bibliotecii „V.A. Urechia”. 
Expoziția prezintă 20 de litografii imprimate 
la Paris, în secolul al XIX-lea, care reproduc 
minunate vederi din marile orașe ale lumii: 
Barcelona, Madrid, Roma, Paris, Londra, 
Lisabona, Strasbourg, Rouen, Florența, 
Palermo, Moscova, Stockholm  

1-30.10.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

787. 

Ziua Internațională a animalelor- expoziție 
cu documente  

05 – 09.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

788. 
Săptămâna Spațiului Cosmic – expoziție cu 
documente  

05 – 09.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

789. 

Ziua Mondială a Educatorilor - expoziție cu 
documente  

05 – 15.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

790. 
Sebastian Bach - expoziție cu documente  05 – 15.10.2015 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

791. 
Ziua Holocaustului – expoziție  cu 
documente

09.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

792. 
Ziua Mondială a Alimentației – expoziție  cu 
documente 

16.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

793. 
Culorile Toamnei – expoziție cu desene 
realizate de preșcolarii de la Grădinița Sf. 
Stelian 

16 – 23.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

794. 
Știați că…? – expoziție cu noutăți multimedia 
documentare 

19 – 21.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 

795. 
Ziua Armatei Române – expoziție  cu 
documente 

23 – 26.10.2015 175 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

796. 
 Ziua Internațională a Mării Negre – 
expoziție cu documente  

20.10.2015 160 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

797. 
Regina Maria la ceas aniversar – expoziție  
cu documente 

29.10.2015 160 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

798. 
Ziua Internațională a Internetului – 
expoziție  cu documente 

30.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

799. 
Violeta – personajul îndrăgit de fetițe!- 
expoziție cu noutăți 

26 – 31.10.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

800. Toamna în imagini – expoziție cu desene 15 – 30.10.2015 180 Educaţie 4–14 ani Elevi, scriitori, Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

realizate de elevii clasei a IV-a A de la CNCN 
 

culturală cadre didactice 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

801. 
Noutăţile lunii octombrie: expoziţie de carte 01-11.10.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pe site-ul BVAU 

802. 

1 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii: 
expoziție de carte şi documente multimedia 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati  
-Pagina www.bvau.ro 

803. 
4 octombrie - Ziua Internaţională a 
Animalelor: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie,  
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

804. 
5 octombrie - Ziua Educaţiei: expoziţie de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

805. 
09 octombrie - Ziua Holocaustului în 
România: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

806. 
16 octombrie - Ziua Mondială a Alimentaţiei: 
expoziție de carte 

12-18.10.2015 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Vizitatori Idem 

807. 
Gib I. Mihăescu (23.04.1894-19.10.1935), 
prozator, dramaturg şi publicist român: 80 ani 

19-25.10.2015 180 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

de la moarte: expoziţie carte literatură sociale 

808. 
25 octombrie: Ziua Armatei Române: 
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

809. 
Noutăţile lunii octombrie:carte pentru copii:
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

810. 
Toamna prin ochi de copil: expoziţie de 
desene. Grădiniţa nr. 47, Grădiniţa „Ion 
Creangă” 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
medicină 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

811. 
29 octombrie: Ziua Internaţională a 
Internetului: expoziţie de carte  

26.10-01.11.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

812. 
31 octombrie: Ziua Internaţională a Mării 
Negre:  expoziţie de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

813. 
Noutăţile lunii octombrie:literatură străină:
expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

814. 
Ziua Internațională a Internetului - Masă 
rotundă 

29.10.2015 53 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

815. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” 
miniexpoziții (3) 

1-31.10.2015 350 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

816. 
Hărți geografice - expozitie de bază  permanentă 500 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

817. 
Ziua Educatorului – expoziţie de documente 
de bibliotecă 

5 – 9.10.2015 250   Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

818. 

Toamna și culorile ei -expoziţie de desene 
realizate de elevi ai Colegiului Naţional „Al. I. 
Cuza”sub îndrumarea prof. Oana Damian, 
prof. Cătălina Tirim, prof Doina Mormenche, 
prof. Doiniţa Miron, bibliotecar Livia Enea şi 
prof. documentarist George  Toader 

12-30.10.2015 400 Educaţie, 
cultură, 
voluntariat 

6 - 14ani Toate 
categoriile 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

 
Locații externe 

 

819. 

O delegație municipală formată din 
viceprimarul mun. Galați, dl. Florin Popa, 
directorul Bibliotecii „V.A. Urechia”, Zanfir 
Ilie, consilierele locale d-nele: Desilia Cocu și 
Monica Dascălu a parcurs toate demersurile 
pentru înfrățirea Galațiului cu municipiul 
Gostivan din Republica Macedonia 

22.10.2015 1 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Directorul 
Bibliotecii 

Pagina web 

820. Directorul Bibliotecii „V.A. Urechia” a 23.10.2015 1 Educaţie, Fără limită Conducerea Pagina web 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

participat la cea de a 26-a Conferință 
organizată de Universitatea Apollonia și 
Institutul de Cercetare Academică „Ion 
Hăulică” cu lucrările: „Gălățenii și procesul 
memorandiștilor” și „Vasile Alexandrescu 
Urechia, părintele românismului și Liga 
Culturală a românilor de pretudindeni” 
 
 

cultură, 
literatură 

de vârstă instituției 

821. 

Conferința Națională a Institutului 
Național pentru cercetare și formare 
culturală a avut loc la Ministerul Culturii și 
Biblioteca Națională a României, unde au 
participat managerii culturali, respectiv cei 
care aparțin Secțiunii Biblioteci. De la Galați a 
participat Ilie Zanfir, directorul Bibliotecii 
Jud. „V. A. Urechia”  
 
 

30.10-02.112015 1 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Bibliotecari Pagina web 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 80 
(27 manifestări; 53 expoziții)  

Nr. total participanţi =  24.525 
Nr. vizite =  68.083

 
 
 
 
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna noiembrie 2015 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

822. 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și 
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” - un 
trecut comun - Reconstituirea istoricului celor 
două instituții în perioada 1890 –1940. 
Prezentare power-point şi concurs.  

09.11.2015 75 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

823. 
Vizită informativă – elevii Școlii Gimnaziale 
„Mihail Sadoveanu”, prof Galu Mihaela 

10.11.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

824. 

Te cinstim, frumoasă toamnă! - şezătoare 
literară - o frumoasă activitate despre toamnă. 
Activitatea face parte din proiectul educațional 
„Cartea izvor de înțelepciune”.

12.11.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, 
instructori, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

825. 
Vizită informativă – elevii Școlii Gimnaziale 
nr. 25, prof. Lupu Mioara-Violeta și Vlădescu 
Violeta, bibliotecar 

13.11.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

826. 

Cafenea literară – incursiuni istorice gălățene 
- dezbatere cu tema „Abecedar istoric 
gălățean”.  Invitat special: scriitorul Victor 
Cilincă 

13.11.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

827. 

Vizită informativă și șezătoare literară – elevii 
Şcolii Gimnaziale Nr. 13, prof. Balcan Elena 
Daniela şi Doiniţa Sîmpetru 
 

25.11.2015 60 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

828. Clubul de șah „Axis Libri” cu instructor 11.11.2015 20 Educaţie Sub 14 ani Preșcolari, cadre Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Smărăndoiu Adrian culturală didactice www.bvau.ro 

829. 
Clubul de șah „Axis Libri” cu instructor 
Smărăndoiu Adrian 

18.11.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

830. 
Clubul de șah „Axis Libri” cu instructor 
Smărăndoiu Adrian 

25.11.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

831. 
Galaţi – un oraş plin de istorie- prezentare 
Power-Point. Invitat special prof. Langu Sorin. 

25.11.2015 35 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Publicul cititor Pagina web: 
www.bvau.ro 

832. 
Cartea – fantezie și culoare! - expoziție de 
desene realizată de elevii de la Palatul 
copiilor, prof. Mihaela Brumar 

05–20.11.2015 450  Toate 
categoriile 

Preșcolari, cadre 
didactice, 
părinți, invitați 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

833. 
Toamna ca joc pictural și literar- expoziție de 
desene 

20.11-
05.12.2015 

250  Toate 
categoriile 

Preșcolari, cadre 
didactice, 
părinți, invitați 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

834. 
Galați – orașul de la Dunăre - expoziție de 
carte din colecțiile Secției pentru copii 
 

23.11 – 
04.12.2015 

200  Toate 
categoriile

Preșcolari, cadre 
didactice, 
părinți, invitați 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

835. 
Cunoştinţe cu folos - expoziţie cărţi de vizită 09-30.11.2015 1000 Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

836. 
Expoziție numismatică - exponatele se 
încadrează în perioada 1867 - până în zilele 
noastre. Anticar: Florențiu Tanascov 

9-30.11.2015 800 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

837. Comisia Europeană a Dunării - 1856 - 1948 9-30.11.2015 800 Educaţie Toate Elevi, părinţi, Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

- expoziție de documente și hărți organizată în 
colaborare cu Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea” 

culturală categoriile cadre didactice, 
vizitatori 

www.bvau.ro, presă, 
facebook 

838. 
Andre Malraux - expoziţie de documente 03-15.11.2015 950  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

839. 
Galațiul ieri și azi - expoziţie de documente 21.11-

30.12.2015 
2550  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

840. 
Să-l cunoaştem pe Urechia - concurs tematic 09.11.2015 75  Educaţie 

culturală 
Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

841. 

Clubul de scrabble „Axis Libri” 
 
 
 

09.11.2015 15  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

842. 
 
Să învăţăm să păstrăm o carte - atelier 
creativ 

11.11.2015 20  Educaţie  Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

843. 
Ora de make-up - Cum să-ţi faci o carieră-
sesiune informare 

13.11.2015 85  Educaţie 
culturală 

Peste 14 
ani 

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

844. 
Galațiul și împrejurimile - lectură publică 24-29.11.2015 60 Educaţie  Toate 

categoriile
Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

845. 

Pagini de regalitate Românească - Regina 
Maria a României – 140 de ani de la naștere 
(29 oct. 1875-18 iul. 1938), expoziție 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 

29.10–
16.11.2015 

500 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

846. 

Ziua Internațională a Mării Negre (31 oct.), 
expoziţie organizată în foaierul sălilor de 
lectură 
 
 

30.10-
08.11.2015 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-
de-lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

847. 
Opera unui ctitor – V.A. Urechia, expoziţie 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

9-29.11.2015 300 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

848. 

V.A. Urechia și Episcopul Melchisedec 
Ștefănescu – Cultură și spiritualitate, 
expoziţie organizată în foaierul sălilor de 
lectură, în colaborare cu Muzeul Spiritualității 
și Credinței Românești, al Episcopiei Dunărea 
de Jos 

9-30.11.2015 300 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

849. Sinteze plastice în arta românească: Lola 9-30.11.2015 300 Educaţie, Fără limită Elevi, studenţi, Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Schmierer Roth, expoziție de grafică 
organizată în colaborare cu Muzeul de Artă 
din Galați 

cultură de vârstă profesori, alte 
categorii 

850. 

Elite ale universității gălățene: Constantin 
Banu – 85 de ani de la naștere (16 nov. 1931)
și Brad Segal – 80 de ani de la naștere (17 
nov. 1936 – 29 mart. 1995), expoziție 
organizată în sala de lectură Mihai Eminescu 

16-22.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

851. 

Nicolae Iorga, istoric, scriitor, economist, om 
politic – 75 de ani de la moarte (5 iun. 1871 –
27 nov. 1940), expoziţie organizată în sala de 
lectură Mihai Eminescu 
 

23–29.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

852. 

Istoria Franței în documente de bibliotecă, 
expoziţie organizată în sala de lectură Mihai 
Eminescu, cu ocazia vizitei delegației franceze 
din Aquitaine, Franța 
 

23.11.2015 50 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

853. 

Personalitatea săptămânii - Charles 
Bronson (03.11.1921 - 30.09.2003) – actor –
fişă biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

02-11.11.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

854. 
Personalitatea săptămânii - Josh Duhamel 
(14.11.1972) – actor –  fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

09.-15.11.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

855. 
Personalitatea săptămânii - Meg Ryan 
(19.11.1961) – actriţă – fişă biobibliografică 
de prezentare, expusă în sala multimedia 

16-22.11.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

856. 
Personalitatea săptămânii - Michael Vartan 
(27.11.1968) – actor – fişă biobibliografică de 
prezentare, expusă în sala multimedia 

23-29.11.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

857. 
Workshop în cadrul proiectului „Curier 
pentru autism”, derulat de APCA (Asociația 
de Sprijin pentru Părinții și Copii cu Autism) 

02.11.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Peste 25 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

858. 
Întâlnire/Ședință lărgită a Consiliului de 
Administrație  

03.11.2015 20 Ședință de 
lucru 

- - pagina web: 
www.bvau.ro 

859. 

Salonul literar Axis Libri – Lansarea 
volumelor: „Monumente de for public din 
Municipiul Galați”, autor Corneliu Stoica; 
„SUM poeme”, autor Săndel Stamate și 
„Ereziile mirării”, autor Ioan Toderiță.  

05.11.2015 113 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

860. 

Zilele Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” - 
Deschiderea manifestărilor 
 

09.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

861. 
Workshopul Două biblioteci, un singur 
destin: Colegiul Național „Vasile Alecsandri” 
Galați - Biblioteca „V.A. Urechia” Galați 

10.11.2015 120 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

862. 
Întâlnirea voluntarilor care își efectuează 
stagiul în anul 2015  

10.11.2015 87 Voluntariat 14-25 ani Elevi, studen'i pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

863. 
Vizita colectivă a bibliotecarilor de la 
Biblioteca județeană din Brăila 

11.11.2015 70 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

864. 
Gala festivă „Biblioteca «V.A. Urechia» - 
125 de ani de existență”  

11.11.2015 120 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Personalități 
gălățene, 
bibliotecari 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

865. 
Întâlnire profesională cu tema: Biblioteca și 
provocările sale în era digitală 

11.11.2015 100 Profesional Fără limită 
de vârstă 

Bibliotecari Pe site-ul BVAU 

866. 

Salonul literar Axis Libri 
Lansarea volumelor: „În dialog - Studii de 
filosofie creștină, teologie politică și istoria 
religiei”, autor Ion Cordoneanu; „Omul 
tranziției” și „Spiritualismul rus în secolul 
XX”, autor Ivan Ivlampie; „Tainice rapoarte 
din Sulina cea neastâmpărată”, autor Tudose 
Tatu, „Proprietarii de amintiri”, autor Lina 
Codreanu; „Theodor Codreanu, sau izbânda 
criticii totale”, autor Petru Ioan  

12.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

867. 
Omagiu fondatorului Vasile Alexandrescu 
Urechia  
 

15.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Personalități 
gălățene, 
bibliotecari 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

868. 
Conferințele practice Bookland Evolution. 
Invitați: Andra Costache, Alexandru Dănilă, 
Marian Coman 

16.11.2015 100 Profesional Fără limită 
de vârstă 

Conducerea 
instituției 

Pe site-ul BVAU 

869. Conferințele practice Bookland Evolution. 17.11.2015 100 Educaţie, Fără limită Elevi, studenţi, pagina de FB a Sălilor de 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Invitați: Albert Malaxa, Miruna Mihailovici, 
Oana Contoman  

cultură de vârstă profesori, alte 
categorii 

lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

870. 
Conferințele practice Bookland Evolution. 
Invitați: Andra Costache, Alexandru Dănilă, 
Marian Coman 

18.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

871. 
Colocviul Constructorilor de Nave, ediția a 
43-a 

19.11.2015 82 Nave. 
Construcții 
navale 

Peste 25 
ani 

Studenți, 
ingineri 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

872. 

Salonul literar Axis Libri 
Lansarea volumelor: „Adaptări de zbor”, 
autor Viviana Nadia Toporău; „Tecuciul în 
documente și publicații”, autor Ștefan 
Andronache, „Alfabetul disperării”, autor 
Dan Movileanu,  "Șapte proze narative și trei 
anexe", autor  Apostol Gurău 

19.11.2015 94 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

873. 
Vizită  ghidată a unui grup de elevi de la 
Colegiul Economic  „V. Madgearu” 

19.11.2015 30 Educaţie, 
cultură 

15-16 ani Elevi, profesori pagina web: 
www.bvau.ro 

874. 
Conferințele practice Bookland Evolution. 
Invitați: Florin Chiriac, Nicoleta Doina Radu, 
Andrei Panait 

20.11.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

875. 
Vizita delegației franceze din Aquitaine, 
însoțiți de președintele CJ Galați  

23.11.2015 7 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
alte categorii 

pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

876. 
Vizionare colectivă cititori de la Centrul de Zi 
pentru Persoane cu Handicap „Luceafărul” 

25.11.2015 10 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

categorii www.bvau.ro, presă 
 
 

877. 
Vizită colectivă - elevi din diferite școli 25.11.2015 40 Educaţie, 

cultură 
Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

878. 

Salonul literar Axis Libri 
Domnul Radu Carp, profesor universitar la 
Facultatea de Științe Politice, Universitatea 
București care va prezenta publicului ultimele 
apariții editoriale ale domniei sale: Dreptul 
public, perspectiva comparată și analiza 
politică. O intersecție necesară (Editura 
Adenium) și Politograma. Incursiuni în 
vocabularul democrației (Institutul 
European)  

26.11.2015 87 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

Secția Colecții Speciale 

879. 

Valori bibliofile din colecțiile Bibliotecii 
„V.A. Urechia”, dedicată jubileului de 125 
de ani de la deschiderea oficială a 
Bibliotecii „V.A. Urechia”. Expoziția a 
cuprins tipărituri din secolele XV-XVIII, 
gravuri, litografii, hărți vechi și fotografii 
provenind din donația fondatorului bibliotecii 
noastre, academicianul Vasile Alexandrescu 
Urechia  

2-30.11.2015 250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

880. 

Noutățile lunii octombrie, pentru copii –  
expoziție cu cărți 

02–06.11.2015   180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

881. 
Icoane pe sticlă – expoziție cu icoane pictate 
de elevi 

04–20.11.2015 180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

882. 

Mihail Sadoveanu – omagiu – expoziție de 
documente 

04–10.11.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

883. 
Pe cărările toamnei – expoziție cu lucrări 
realizate de preșcolarii de la Gr. Sf. Stelian 

09–20.11.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

884. 
Scriitori dobrogeni- expoziție de documente 09–13.11.2015 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
 
Idem 

885. 
În vizită la… Biblioteca Municipală pentru 
Copii – vizită - elevii clasei a V-a de la Liceul 
Teoretic ”Emil Racoviță” 

09.11.2015 65 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

886. 
Primii pași în bibliotecă- vizită - preșcolarii 
grupei mari de la Gr”Sf. Stelian” 

10.11.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

887. 
Ora de lectură la Bibliotecă –  realizată de 
elevii clasei a IV-a A de la Colegiul 

10.11.2015 45 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

 
Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Național”Costache Negri 

888. 

Biblioteca Județeană V.A. Urechia – 125 de 
ani de la înființare – expoziție cu documente 
din colecțiile bibliotecii 

 

09-15.11.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

889. 

Scriitori și poeți dobrogeni - prezentare de 
carte și recital de poezie susținut de elevii 
Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă” din 
localitatea I.C. Brătianu, jud. Tulcea 

13.11.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

890. 
Omagiu fondatorului V.A. Urechia - elevii 
clasei aVI-a D, Șc. ”Mihail Sadoveanu” 

13.11.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

891. 

Pe aripi de vioară - recital susținut de eleva 
Maria Drăgan de la Liceul de Arte ”Dimitrie 
Cuclin” 

13.11.2015 40 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

892. 
Vizită  - elevii clasei a VIII-a C de la Șc. ”Dan 
Barbilian”

20.11.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

893. 
Orașul Galați – călătorie în timp - expoziție 
cu cărți și fotografii 

20.11–
04.12.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

894. 
Îngeri și îngerași – expoziție cu icoane pe 
sticlă

20–30.11.2015 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

895. Dansul fulgilor de nea – lansare de carte- 24.11.2015 41 Educaţie 4–14 ani Elevi, scriitori, Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

137 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Vera Crăciun culturală cadre didactice 

896. 
Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul 
României – activitate susținută de preot Florin 
Drăgoi

26.11.2045 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

897. 
Orașul meu – expoziție cu desene și 
compuneri

23.11–
10.12.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

898. 
Sărbătorim Ziua Națională a României la 
bibliotecă – elevii clasei pregătitoare B de la 
Școala Gimnazială nr. 3 

27.11.2015 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

899. 
Ziua Națională a României – expoziție cu 
desene

27.11–
04.12.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

900. 
Nicolae Manolescu-omagiu – expoziție cu 
documente

25.11–
27.11.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

901. 
Liviu Rebreanu la ceas aniversar – expoziție 
cu documente

25.11–
27.11.2015 

180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

902. 
Noutăţile lunii noiembrie: expoziţie de carte 02-08.11.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pe site-ul BVAU 

903. 

Mihail Sadoveanu (05.11.1880-19.10.1961), 
prozator şi publicist român: 135 ani de la 
naştere: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati 

904. Adrian Păunescu (20.07.1943-05.11.2010), Idem 180 Educaţie,  Fără limită Toate Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

poet, prozator şi ziarist român: 5 ani de la 
moarte: expoziție de carte  

literatură de vârstă categoriile 
sociale 

905. 

Neculai I. Staicu Buciumeni (n. 
14.11.1920), general în rezervă, doctor în 
ştiinţe politico-economice, profesor, scriitor 
român: 95 ani de la naştere: expoziție de carte

09-15.11.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

906. 
Noutăţile lunii noiembrie: expoziţie de 

carte 
Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

907. 
19 noiembrie: Ziua Internaţională a 

Filozofiei: expoziție de carte 
16-22.11.2015 180 Educaţie, 

cultură 
Fără limită 
de vârstă 

Vizitatori Idem 

908. 
Wilhelm Friedemann Bach

(22.11.1710-01.07.1784), compozitor german: 
305 ani de la naştere: expoziție de carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

909. 
Alexandru Macedonski (14.03.1854-
24.11.1920), poet, prozator şi dramaturg 
român: 95 ani de la moarte: expoziție de carte 

23-30.11.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

910. 
Nicolae Iorga (05.06.1871-

27.11.1940), cărturar român: 75 ani de la 
moarte: expoziție de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

911. 

Liviu Rebreanu (27.11.1885-
01.09.1944), prozator, dramaturg şi publicist 
român: 130 ani de la naştere: expoziție de 
carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

912. 
„Toamna prin ochi de copil”- Grădiniţa nr. 
47, Grădiniţa „Ion Creangă”: expoziţie de 
desene.  

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

913. 
Tradiţii de Sf. Andrei: expoziţie de 

carte 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

914. 

Galaţiul de ieri şi de azi...: expoziţie 
de carte şi fotografii  

 
 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

915. 
Galaţiul prin ochii copiilor: expoziţie de 
pictură, desene şi fotografii 

Idem 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

916. 
„Dumbrava minunată şi poveştile ei”.- Şcoala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” - manifestare 
culturală 

10.11.2015  20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

917. 

„V.A. Urechia – personalitate a culturii 
gălăţene - Şcoala Gimnazială „Gheorghe 
Munteanu”, structură a Şcolii Gimnaziale nr. 
18 - manifestare literară  

12.11.2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

918. 

„Versuri muzicale pe acorduri autumnale”: 
minirecital de muzică şi poezie - Liceul 
Teoretic „Mircea Eliade” şi Şcoala Gimnazială 
nr. 10 - manifestare literară 

13.11.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

919. 
„Cartea copilăriei mele: concurs de creaţie” -
Şcoala gimnazială „Grigore Moisil” -

24.11.2015 20 Educaţie, 
cultură, 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

manifestare literară religie sociale 

920. 
„Booktrailer-ul: modalitate de promovare a 
cărţii”- Liceul teoretic „Mircea Eliade” -
manifestare literară 

24.11.2015 40 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

921. 
„Toamna, o pictură parfumată cu vibrări de 
violet...” - Colegiul Tehnic „Radu Negru” -
manifestare literară 

25.11.2015  20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

922. 
„Toamna într-un vers” - Şcoala Gimnazială 
nr. 33 - manifestare literară 

26.11.2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

923. 
„Sub semnul cuvântului sadovenian” -
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” - manifestare 
literară 

26.11.2015 20 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

Filiala nr. 3 „Tehnologia informației” 

924. 
125 de ani de existență a Bibliotecii „V.A. 
Urechia” - expoziție de documente 

29.10.2015 78 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

 
 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

925. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” 
miniexpoziții (4) 

01-30.11.2015 400 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

926. 
Expozitie de bază: hărți geografice permanenta 600 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

927. 

Biblioteca „V. A. Urechia” avangarda 
culturii române pentru românii din 
ţinuturile Europei răsăritene - Expoziție de 
documente şi fotografii   

09- 27.11.2015 400 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

928. 
Biblioteca „V. A. Urechia” şi  Filiala nr. 4 
Grigore Vieru te invită la lectură! Proiect  de 
promovare a serviciilor de bibliotecă 

9–13.11. 2015 200 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

929. 
Voluntarii Inspirați Reușesc cu Ajutorul 
Lecturii - Proiect voluntariat Biblioteca „V. A. 
Urechia” 

2015 - 2016 50 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

930. 
1 Decembrie Ziua Naţională a României - 
Expoziţie de documente de bibliotecă şi 
desene realizate de elevi 

30.11–
10.12.2015 

150 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Locații externe 

931. 

La Biblioteca Municipală „B.P Hașdeu” din 
Chișinău, Republica Moldova sub egida 
Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” 
- Filiala Chișinău, în perioada 23 - 24 
noiembrie 2015 a avut loc Simpozionul 
„Liviu Rebreanu - contemporanul nostru” 
unde a participat dl. Zanfir Ilie, directorul 
Bibliotecii cu lucrarea „Liviu Rebreanu după 
70 de ani” și prezentarea volumului „Romanul 
de analiză la Liviu Rebreanu” autor Zanfir Ilie, 
Ed. Limes 2014   

23-24.11.2015 1 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Directorul 
Bibliotecii 

Pagina web 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 110 
(58 manifestări; 52 expoziții)  

Nr. total participanţi =  18.910 
Nr. vizite =  65.594

  
 

Activităţi desfăşurate la Biblioteca „V.A. Urechia” în luna decembrie 2015 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Copii 

932. 

Darurile lui Moș Nicolae – oră de poveste 
Au participat: elevii clasei a II-a ai 
Liceului de Arte „Dimitrie Cuclin”, 
coordonator prof. Delia Iuliana Cocoș 

07.12.2015 30 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari,elevi, 
cadre didactice, 
părinți, bunici, 
invitați speciali 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
 

933. 

Am pornit să colindăm – program artistic 
prezentat de elevii Școlii Gimnaziale 
„Mihail Sadoveanu”, coordonator prof. 
Toader Rodica  

16.12.2015 15 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, cadre 
didactice, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

934. 

Șezătoare literară  - program artistic 
prezentat de elevii Școlii Gimnaziale nr. 
33, coordonați de: prof. Popescu Doina 
Elena și prof. Bîzu Lenuța 
Invitat special: Iulia Popov, autoarea 
volumului „Ursul de pluș”. Editura Emma, 
2015. 

17.12.2015 25 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, 
instructori, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

935. 

Primiți colinda? - program de colinde 
interpretate de elevii claselor a V-a C și a 
VI-a A ai Școlii Gimnaziale nr. 17, prof. 
Anton Marcela și prof Hamza Florin  

17.12.2015 40 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

936. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor 
Smărăndoiu Adrian 

02.12.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

937. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor 
Smărăndoiu Adrian 

09.12.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

938. 
Clubul de șah „Axis Libri”, instructor 
Smărăndoiu Adrian  

16.12.2015 20 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani Preșcolari, cadre 
didactice 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

939. 
Tradiţii la români – expoziţie de desene și 
alte exponate specifice de iarnă 

15.12.2015-
10.01.2016 

500 Educaţie 
culturală 

Sub 14 ani elevi, instructor, 
părinți 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

Secția Împrumut la Domiciliu pentru Adulți 

940. 
1 decembrie – Ziua Națională - expoziţie 
de carte 

01-20.12.2015 1150  Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

941. 

Vernisajul expoziției Muntele: drumeție și 
competiție, organizat în colaborare cu 
Asociația Mecanturist Galați 

09.12.2015 87 Educație Toate 
categoriile

Membri ai 
asociației, 
bibliotecari, 
iubitori ai 
drumeției 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

942. 
Colinde , colinde - expoziţie de carte 21-31.12.2015 900  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

943. 
Clubul de scrabble Axis Libri - 2 întâlniri 13.12.2015 

20.12.2015 
21  Educaţie 

culturală 
Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

944. 
 Colinde, Colinde cu Fundația Inimă de 
copil 

21.12.2015 38 Educaţie 
culturală 

Toate 
categoriile

Elevi, părinţi, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Sala de Lectură+Secția Multimedia 

945. 
Pagini de istorie românească - Ziua 
României Mari, expoziţie organizată în 
foaierul sălilor de lectură  

30.11–
09.12.2015 

500 Educaţie, 
cultură, 
artă, film 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

946. 

Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul 
României, expoziţie organizată în foaierul 
sălilor de lectură  
 
 
 

30.11–
09.12.2015 

200 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
și Pag. De FB: 
https://www.facebook.co
m/pages/S%C4%83li-de-
lectur%C4%83-
Biblioteca-
Jude%C8%9Bean%C4%
83-VA-Urechia-
Gala%C8%9Bi/4520501
11608627?ref=ts&fref=t
s 

947. 

Galațiul văzut prin ochii unui artist –
Gheorghe Mihai Coron, expoziție cu 
lucrări aflate în colecțiile Bibliotecii ”V.A. 
Urechia”, organizată în Sala Mihai 

30.11-
15.12.2015 

300 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Eminescu  

948. 

Constantin Z. Buzdugan, poet și ziarist 
gălățean – 85 de ani de la moarte, 
expoziție organizată în Sala Mihai 
Eminescu  

16-30.12.2015 300 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Idem 

949. 
Ludwig van Beethoven, compozitor german 
– 245 de ani de la naștere”, expoziţie 
organizată în foaierul sălilor de lectură 

10-20.12.2015 300 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Idem 

950. 
Sărbători tradiționale de Crăciun și Anul 
Nou, expoziţie organizată în foaierul sălilor 
de lectură 

21.12.2015-
07.01.2016 

100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

951. 

Bucuria, adevăratul dar al Crăciunului -
cele mai bune filme pe care le poți vedea în 
familie, expoziție de documente 
multimedia - mezanin 

12–31.12.2015 100 Educaţie, 
cultură 

Peste 15 
ani 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

Presa, pagina de FB a 
Sălilor de lectură, pagina 
web: www.bvau.ro 

952. 

Personalitatea săptămânii-Lucy Liu  
(02.12.1968) – actriţă – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

30.11-
06.12.2015 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 15 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

953. 

Personalitatea săptămânii - Jamie Foxx 
(13.12.1967) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

07.-13.12.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

954. 

Personalitatea săptămânii - Brad Pitt 
(18.12.1963) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

14-20.12.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

955. 

Personalitatea săptămânii - Gerard 
Depardieu (27.12.1948) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

21-27.12.2015 50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

956. 

Personalitatea săptămânii - Jon Voight 
(29.12.1938) – actor – fişă 

biobibliografică de prezentare, expusă în 
sala multimedia 

28.12.2015-
03.01.2016 

50 Educaţie, 
cultură, 
cinema 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

957. 
Colocviul Constructorilor de Nave, ediția 
a 44-a  

04.12.2015 82 Educaţie,  
tehnică 
navală 

Peste 16 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

958. 
Balul Voluntarilor Europeni 
Tema: Galațiul ante/interbelic  

04.12.2015 80 Voluntariat Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

959. 

Seminarul „2015 – încă un an de 
aventuri”, organizat în colaborare cu 
Asociația Mecanturist  
 

09.12.2015 67 Educație Toate 
categoriile

Membri ai 
asociației,  
iubitori ai 
drumeției 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

960. 

Workshop în cadrul proiectului „Curier 
pentru autism II”, derulat de APCA 
(Asociația de Sprijin pentru Părinții și 
Copii cu Autism) 

11.12.2015 130 Educaţie, 
cultură 

Peste 25 
ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

 pagina de FB a Sălilor 
de lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

961. 
Vizită a Consulului General al Turciei la 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 
 

11.12.2015 10 Întărirea 
legăturilor, 
etnii 

- Oficiali pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

962. 
Club de dezbateri - elevi de la Colegiul 
Mihail Kogalniceanu  

13.12.2015 20 Educaţie, 
cultură 

14-18 ani Elevi pagina web: 
www.bvau.ro 

963. 
Vizionare colectivă, elevi ai Colegiului 
V.Madgearu  

15.12.2015 35 Educaţie, 
cultură 

14-18 ani Elevi pagina web: 
www.bvau.ro 

964. 

Icoana în inima copilului – vernisaj 
expoziție realizată cu lucrări ale elevilor 
Școlii de Artă Leonardo Galați, 
coordonator prof. Miruna Drăgușin 

15.12.2015 76 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 

965. 
O seara de poveste ! - cu voluntarii 
bibliotecii 

16.12.2015 120 Voluntariat Fără limită 
de vârstă 

Copii, părinți, 
cadre didactice 

pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

966. 

Salonul Literar „Axis Libri” - Ediție 
specială. 
Lansarea volumelor: „Fior decadent”, autor 
Alexandru Halupa; „Sonete”, autor Vasile 
Mandric; „Îmi amintesc de o zi de școală. 
Dante: Infernul în cânturi și terține alese”, 
autor Antonio Rizzo; „Adevăruri mari 
scrise cu litere mici”, autor Mihai Vintilă; 

16.12.2015 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Scriitori, elevi, 
studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, 
presă 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

„Reprezentanțe consulare europene la 
Galați în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea”, autor Ana-Maria Cheșcu  

967. 

Spectacol de Crăciun organizat de elevii 
clasei de canto-muzică din cadrul 
Centrului Cultural Dunărea de Jos, sub 
îndrumarea prof. Adina Lazăr  

17.12.2015 98 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

968. 

Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene 
„V.A. Urechia” Galaţi, cu următoarea 
ordine de zi: Prezentarea Raportului 
Consiliului ştiinţific pe anul 2015 (realizări 
şi perspective); Înaintarea propunerilor de 
activităţi pentru anul 2016, făcute de către 
membrii Consiliului ştiinţific al Bibliotecii 
şi aprobarea acestora cu completările 
rezultate în urma discuţiilor  

18.12.2015 17 Profesional Fără limită 
de vârstă 

Bibliotecari, 
membrii 
consiliului 
științific 

Pe site-ul BVAU 

969. 
Club de dezbateri - elevi de la Colegiul 
Mihail Kogalniceanu  

20.12.2015 20 Educaţie, 
cultură 

14-18 ani Elevi pagina web: 
www.bvau.ro 

970. 

Spectacol de Crăciun organizat de elevii 
clasei de canto-muzică din cadrul Centrului 
Cultural Dunărea de Jos, sub îndrumarea 
prof. Emilia Sava  

21.12.2015 98 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Elevi, studenţi, 
profesori, alte 
categorii 

pagina de FB a Sălilor de 
lectură, pagina web: 
www.bvau.ro 

971. 
Am venit să colindăm!  
 

22.12.2015 30 Păstrarea 
tradițiilor 

10-14 ani Elevi pagina web: 
www.bvau.ro 

972. Spectacol de Crăciun organizat de elevii 22.12.2015 98 Educaţie, Fără limită Elevi, studenţi, pagina de FB a Sălilor de 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

clasei de canto-muzică din cadrul Centrului 
Cultural Dunărea de Jos, sub îndrumarea 
prof. Emilia Sava 

cultură de vârstă profesori, alte 
categorii 

lectură, pagina web: 
www.bvau.ro, presă 

Secția Colecții Speciale 

973. 

Oameni de altădată: Fotografii din 
Colecțiile speciale ale Bibliotecii „V.A. 
Urechia”, expoziție organizată la Popasul 
bibliofilului, etaj 1, mezanin   

02.12.2015-
04.01.2016 

250 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice, 
vizitatori 

Pagina web: 
www.bvau.ro, presă, 
facebook 

Filiala nr. 1 „Costache Negri” 

974. 

1 Decembrie Ziua Națională a 
României- elevii clasei pregătitoare B de 
la Școala nr. 3 

02.12.2015   40 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook:  
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1CostacheNegri 

975. 

Sfântul Apostol Andrei– expoziție 
realizată de elevii clasei a VI-a D de la 
Școala Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu”, 
prof. Rodica Toader 

 03.12 – 15.12   180 Educaţie 
culturală 

7-60 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

976. 

Noutăți pentru Copii- expoziție 03.12 – 10.12 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala 
nr.1Costache Negri 

977. 
Ghetuța lui Moș Nicolae – expoziție cu 
lucrări ale elevilor de la Școala 

04.12 – 18.12 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

Gimnazială”Mihail Sadoveanu” 

978. 
Noutățile lunii decembrie - expoziție 09.12 – 15.12 180 Educaţie 

culturală 
4–14 ani Elevi, scriitori, 

cadre didactice 
Idem 

979. 

Obiceiuri și tradiții de Crăciun în lume – 
prezentare power-point realizată de elevii 
clasei a XI-a B de la Liceul Tehnologic de 
Marină, îndrumați de prof.  Roxana 
Cârcotă și bibliotecar Ionica Călin. 

08.12.2015 35 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

980. 

Ce pot să facă mai multe mâini dibace! – 
atelier de creație dedicat Sărbătorilor de 
iarnă, elevii clasei a-IV-a B de la Școala 
Gimnazială Mihail Sadoveanu coordonați 
de d-na înv. Marieta Țelinoiu. Expoziție 

11.12.2015 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

981. 

Primiți colinda noastră? – elevii clasei a 
III-a B, înv. d-na Steluța Alexandru, Școala 
Gimnazială nr. 7 

15.12.2015 20 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

982. 

Am pornit să colindăm… – elevii clasei 
a-IV-a A, Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin”, 
îndrumați de d-na dirigintă Elena 
Gogoncea  

16.12.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

983. 

Tehnica șervețelului- atelier de abilități 
practice. Elevii Școlii nr. 33 

16.12.2015 20 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

984. 

Colindăm, colindăm… – elevii clasei a-
III-a A de la Școala nr. 33, coordonați de d-
na înv. Felicia Claudia Hulea 

16.12.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

985. 
Atelier de Pictură-ornamente de 
Crăciun – expoziție elevii Școlii nr. 33 

16.12-30.12 150 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

986. 
E vremea colindelor – colinde prezentate 
de elevii Școlii nr. 7   

16.12.2015 25 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

987. 

Am venit să colindăm… – colinde 
prezentate de elevii  Școlii Gimnaziale 
”Ion Creangă” din localitatea I.C.Brătianu, 
jud. Tulcea 

15.12.2015 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

988. 

Colinde în limba germană – prezentate de 
elevii Școlii Gimnaziale ”Mihail 
Sadoveanu”, prof. Lucica Cojocaru. 

17.12.2015 30 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

989. 
Ziua Națională a României, ieri și azi – 
expoziție cu documente din colecțiile 

27.11 – 04.12 180 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

bibliotecii. 

990. 

Scrisoare pentru Moș Nicolae” – 
expoziție cu lucrări realizate de preșcolarii 
de la Grădinița Luceafărul, îndrumați de d-
na ed. Varvara Vlad 

04.12 – 18.12 160 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

991. 

Sania lui Moș Crăciun – expoziție cu 
felicitări realizate de preșcolarii de la 
Grădinița Sf Stelian 

18.12 – 31.12 165 Educaţie 
culturală 

4–14 ani Elevi, scriitori, 
cadre didactice 

Idem 

Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” 

992. 

Noutăţile lunii decembrie: expoziţie de 
carte 
 
 
 
 

01-06.12.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

-Pagina de Facebook: 
https://www.facebook.co
m/pages/Filiala nr.2 Paul 
Paltanea Galati 

993. 
Nicolae Labiş, poet şi ziarist român: 80 ani 
de la naştere: expoziţie de carte 

Idem 180 Educaţie,  
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

994. 
Alexandre Dumas, tatăl, scriitor francez: 
145 ani de la moarte: expoziție de carte  

Idem 180 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

995. 
Ziua Constituţiei României

expoziţie de carte 
07-13.12.2015 180 Educaţie, 

cultură, 
Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

literatură sociale 

996. 
Ziua Internaţională a Drepturilor 

Omului: expoziție de carte 
Idem 180 Educaţie, 

cultură 
Fără limită 
de vârstă 

Vizitatori Idem 

997. 
Noutăţile lunii decembrie:

expoziție de carte 
Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

998. 
Magia sărbătorilor de Crăciun: expoziție 
de carte  

21-31.12.2015 180 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

999. 
Istoria revoluţiei române în 

amintiri şi interviuri: expoziție de carte  
Idem 180 Educaţie, 

cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1000. 

Noutăţile lunii decembrie: carte pentru 
copii: expoziţie de carte 
 
 
 

Idem 180 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1001. 

1 Decembrie - Ziua naţională a României: 
montaj literar artistic - Şcoala Gimnazială 
„Mihail şi Gavril” din localitatea Mihail 
Kogălniceanu: manifestare culturală 

03.12.2015  60 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1002. 
1 Decembrie 1918: montaj literar artistic -
Şcoala Gimnazială nr. 12: manifestare 
culturală 

04.12.2015 60 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

1003. 
Lectura...paşi spre viitor - dezbatere 
literară: Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” 

10.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1004. 
Booktrailer-ul: modalitate de promovare a 
cărţii- Liceul Teoretic „Mircea Eliade” -
manifestare literară 

11.12.2015 60 Educaţie, 
cultură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 

Idem 

1005. 
Am venit să colindăm... - Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade”: manifestare literară 

14.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1006. 
Primiţi colindul... - Şcoala Gimnazială nr. 
28: manifestare literară 

15.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1007. 
Colinde de la lume adunate şi înapoi la 
lume date - Grădiniţa „Otilia Cazimir” -
manifestare literară 

16.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1008. 
Colinde magice... - Şcoala Gimnazială 
„Grigore Moisil” - manifestare literară 

16.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
religie 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1009. 
Datini şi obiceiuri de Crăciun pe 
mapamond - Şcoala Gimnazială nr. 33 -
manifestare literară 

17.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1010. 
Culoare şi creativitate de Crăciun... -
Liceul Teoretic „Mircea Eliade”: 
manifestare literară 

17.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 



Anexa nr. 1.3 
 

155 

Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

1011. 
...Am venit să colindăm...- Liceul Teoretic 
„Mircea Eliade”: manifestare literară 

17.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

1012. 
..E vremea colindelor... - Şcoala 
Gimnazială nr. 1 Rediu: manifestare 
literară 

17.12.2015 30 Educaţie, 
cultură, 
literatură 

Fără limită 
de vârstă 

Toate 
categoriile 
sociale 

Idem 

Filiala nr. 4 „Grigore Vieru” 

1013. 

Personalităţi ale culturii române şi 
universale în colecţiile Filialei nr. 4 
„Grigore Vieru” 
miniexpoziții (3) 

01-30.12.2015 300 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

1014. 
Expoziție de bază: hărți geografice permanenta 500 Educaţie, 

cultură 
14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1015. 
Tradiţii la români – expoziţie de desene şi 
felicitări realizate de elevi 

16.12.2015- 
07.01.2016 

400 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

1016. 

Biblioteca „V. A. Urechia” şi  Filiala nr. 
4 Grigore Vieru te invită la lectură! 
Proiect  de promovare a serviciilor de 
bibliotecă 

1–31.12. 2015 200 Educaţie, 
cultură 

14 - peste 
60 ani 

Elevi de 
gimnaziu 

Pagina web: 
www.bvau.ro 

1017. 
Voluntarii Inspirați Reușesc cu Ajutorul 
Lecturii - Proiect voluntariat Biblioteca 
„V. A. Urechia” 

2015 - 2016 50 Cultură, 
promovare 
colecţii 

14 - peste 
60 ani 

Toate 
categoriile 
sociale 

Pagina web: 
www.bvau.ro 
 

1018. 1 Decembrie Ziua Naţională a României 30.11– 150 Educaţie, 14 - peste Elevi de Pagina web: 
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Nr. 
crt. 

Evenimentul organizat 
Data 

 

Nr. 
partici-
panţi 

Domeniul Vârsta 

Categorii 
Socio- 

profesionale 
participante 

Ecoul manifestării în 
mass-media și social-

media 

- Expoziţie de documente de bibliotecă şi 
desene realizate de elevi 

10.12.2015 cultură 60 ani gimnaziu www.bvau.ro 

 
 

TOTAL evenimente/programe culturale = 87  
(52 manifestări; 35 expoziții)  

Nr. total participanţi =  11.772 
Nr. vizite =  56.637

 

Luna Nr. manifestări Nr. participanţi Nr. vizitatori 

Ianuarie 71 6.618 60.610 

Februarie 75 8.163 63.762 

Martie 100 14.686 71.680 

Aprilie 124 12.176 60.938 

Mai 309 56.296 64.715 

Iunie 302 56.708 61.318 

Iulie 75 14.329 60.404 

August 81 15.497 63.101 

Septembrie 64 14.011 67.716 

Octombrie 80 24.525 68.083 

Noiembrie 110 18.910 65.594 

Decembrie 87 11.772 56.637 

TOTAL 1.478 253.691 764.558 

 



 
          Anexa nr. 1.4 

 
Ediţiile Salonului literar  Axis Libri 2013 - 2015 

 

2013 
 
14 februarie  Ion Manea – Regele ghioceilor 
   Peter Sragher – Dimineaţa sărută genunchiul Athenei 
   Valeriu Valegvi – Amintiri din larg 
 
21 februarie  Livia Ciupercă – Scriitori gălăţeni de ieri şi de azi 
   Coriolan Păunescu – Incompatibila noapte 
 
28 februarie  Oana Dugan – Expectaţia Nobelului 
             - Umbre chinezeşti 
   Ionel Necula – Cioran în receptări epistemice 

 Natalia Negru, dispuneri ocazionale 
 

7 martie Lina Codreanu – Viaţa ca o poveste, lagărul – un coşmar 
  Gheorghe Chirtoc – Întoarcerea ultimului erou 
  Rareş Strat – Sărutul lui Simun 
 
14 martie Carmen Aldea Vlad – Lacrămă Ardealul – Romanul vieţii lui Alex. Jula 
  Gilda Monica Bularda – Ispitirea aldinelor 
  Valentin Popa – Papagalul şi revoluţia 
  Melu State – Grai din „Grai şi suflet românesc” 
 
21 martie Constantin Vremuleţ – Un domn bătrân, înaripat 

 Evadări ratate 
  Constantin Oancă - O corabie care nu mai soseşte 
 
28 martie Paul Sân-Petru - Empatii 
  Adi Cristi  - Nichita 
     - Interesul poartă (E)fesul 

 
4 aprilie Aura Christi  - Grădini austere 
                - Cercul sălbatic 
  Fabian Anton  - Rituri de dragoste şi ură 
     - Mic tratat de colorare a nopţii 

 
11 aprilie Nicolae Grigore Mărăşanu - Maşinăriile mişcării 
      - Mireasma dintre cele două temple 
      - Fiara impară 
  Viorel Coman   - Fănuş Neagu: povestirile magice 
  Petre Manolache  - Lampa lui Aladin 
  Virgil Costiuc   - Bloop 
 
18 aprilie Mircea Chelaru  - România moluscă 
  Andrei Velea   - Lumea e o pisică jigărită 
 
15 mai  Christian Coşeru  - Perceiving Reality 
  Sheridan Hough  - Mirror Fathom's 

 
3 octombrie Nicolae Melinescu – Deşertul de fier 



   Ruxandra Anton – Cartea lumilor dispărute 
   Victor Cilincă – Molia de sticlă 
 
10 octombrie  Aura Christi - Tragicul visător 
   Ioan Gh. Tofan – Piaţa veche 
 
17 octombrie   Ion Topolog – Inelul de aur 
   Lucian Pricop – Dicţionarul de teorie literară 
   Valentin Ajder, noutăţi editoriale: Nae Ionescu şi discipolii săi în Arhiva  
   securităţii 
 
24 octombrie  Vasile Ghica (traduce Antologia dell' aforisma romena contemporaneo,  
   autor Fabrizio Caramagna şi Naji naaman's literarz prizes 2013 
   Ionel Necula – Uricar la Poarta Moldovei de Jos, vol. 4 şi 5 
   Petru Blaj Dinvale – Copilăria ...draga mea  
   Rareş Strat – Fie ca morţii să rămână morţi 
   Iulian Voicu -  La triste France și Aventurile lui SpiderDenis 
 
26 oct. (ediţie specială) Neculai I. Staicu-Buciumeni – Comuna Buciumeni prin   
    veacuri, La Buciumeni: perioada interbelică-timpul „roşilor”,Patru 
    trandafiri galbeni 
 
31 octombrie  Cassian Maria Spiridon – Petre Ţuţea între filosofie şi teologie şi Poeme în 
       balans 
   Adi Cristi – Poeme de nisip şi Ţiganca 
   Theodor Codreanu – A doua schimbare la faţă 
   Constantin Costache – Mayday 
 
7 noiembrie  Corneliu Stoica – Dicţionarul artiştilor plastici gălăţeni 
       -  Popasuri ale privirii 
   Ioan Toderiţă – Vâltoarea clipelor eşarfe 
   Vasile V. Popa – Spitalul judeţean şi alte întâmplări, vol. 2 
 
14 noiembrie  Emil Străinu – Baze extraterestre şi OZN pe Lună, Pământ şi Marte 
 
28 noiembrie  Constantin Vremuleţ – Melania 
   Adrian Georgescu – Anastasia 
   Ionel Jecu – O zi de pomină, Dor de copilărie, Coşmarul unei prinţese 
5 decembrie  Eleonora Stamate – De ce plâng fluturii în fa minor 
   Carmen Huzum – Iubire fără manuscris 
   Paul Blaj – Cum răspunde în apă faţa la faţă 
   Revista Tecuciul literar-artistic 
 
10 dec. (ediţie specială)   Vasile Burlui – Interogaţiile lui Aşur 
 
11 dec. (ediţie specială) Aurelia Grosu – Eşti mai puternic decât crezi: Dacă eu am putut, poţi 
şi tu! 
 
Bilanţ 2013 

 23 ediţii 
 58 autori 
 79 cărţi 
 recitaluri artistice, vocale şi instrumentale 

 
 
 



2014 
 
20 februarie  Victor Cilincă – Jihad,Das Mioritza reich şi Împăratul gunoaielor 
   Violeta Ionescu – Perpetuum nobile 
   Ion Manea – La girafe nu mă bag 
   Dan Plăeşu – Adevărul despre Adam 
 
27 februarie  Cătălina-Elena Dobre - O hermeneutică a categoriei de retetiţie cu  
   specifică referire la Soren Kierkegaard 
   Ionel Necula – Cioran despre neantul valah ca identitate românească. 
     Spiritul gălăţean pe treptele afirmării de sine 
 
6 martie   prelegere susţinută de Theodor Codreanu pe tema: „Feminitatea în literatură” 
   lansare: Cezarina Adamescu – Zâmbind spre infinitului   
     Lina Codreanu – Poştalionul 
    Mariana Eftimie Kabbout – Cântec pentru mai târziu 
    Georgeta Muscă-Oană – Soarele copilăriei şi Regine efemere 
 
13 martie  Gheorghe Burlacu-Niculiţel – Mileniul grăbit al speranţei şi Terapii  
   tămăduitoare de suflet 
   Ioan Toderiţă – Spaţiul vectorial al limbajului literar 
   Constantin Trandafir – Grigore Hagiu şi generaţia sa 
 
20 martie  Editura Eikon şi noutăţile sale editoriale. 
   Sorin Preda – Moromeţii, ultimul capitol  
 
   George Ene - Eminescu, Securitatea şi siguranţa naţională a României; 
   Ion Zimbru – Prezentul timpului trecutului şi Trecutul timpului prezent 
 
24 martie  Doru Viorel Ursu – Sânge şi carne de om vol. 1-3 
 
27 martie  Margareta CEMÂRTAN-SPÂNU - Lupii (Amintiri din copilărie), şi  
   Siberia de-acasă,  
   Alexandru POPA - Ultimul zbor cu soții Ceaușescu,  
   Neculai I. STAICU-BUCIUMENI - Viața în nedrepte vremi, 
 
3 aprilie  Doina POPESCU-BRĂILA - Pisica cu papion 
    Adrian BUZDUGAN - Citadela de fier 
    Viorel COMAN - Provincia Magna 
   Valentin POPA - Serata crăițelor  
 
10 aprilie  Gheorghe A. Stroia - Albastru glas de înger, Zodia luminii,  
   Culiță Ioan Ușurelu - Jurnalul unui singuratic, Scriitori contemporani din 
    Vrancea, prin interviuri  
   Gheorghe Gurău - Mângâiați de ploi sunt macii 
 
17 aprilie  Constantin Lămureanu -  „Exil la Pontul Euxin”, „Hyperion netămăduitul”, 
   „Lupta cu timpul” autor, Lucian Șendrea și prietenii lor; 
    „Simòn Ajarescu - !! Eu sunt un venetic sideral!”, editor Apostol Gurău și 
   Constantin Cristian - Când muza mea o ia pe arătură  
 
4 octombrie  Nicolae Staicu-Buciumeni -  Povestea vieții unui om neînsemnat 

9 octombrie  Victor Cilincă – Quermessa ori mirodeniile minții 

   Petru Iamandi – Ocolul Pământului în 80 de schițe umoristice 

16 octombrie  Părintele Simion Vârgolici – Icoane șterse 



   Eugen Drăgoi – Sfinții martiri Brâncoveni : 300 de ani de la mucenicie 

23 octombrie  Angela Ribinciuc – Viața începe mereu 

   Viorel Dinescu – Clipa îndoielii 

30 octombrie  Cristina Plămădeală – Visul Mariei 

   Christian Crăciun – Isografii : eseuri despre evadarea în esențial 

   Bogdan Costin Georgescu – Încercări de hermeneutică antropologică asupra 

   ritualurilor religios-creștine 

   Alexandru Mironescu – Admirabila tăcere : jurnal 

6 noiembrie  Viorel Burlacu – Memoria hârtiei 

   Vasile Ghica – Entre les griffes du rire 

   Ionel Necula – Cronici și eseuri filosofice 

   Nelu Păcuraru – Minunile nu se repetă 

   Daniela Grigoraș – Ștefan Petică. La 110 ani după.... 

13 noiembrie  Mioara Bahna - Aventura lecturii 

   Emilian Marcu – Tobele mute 

   Adrian Dinu-Rachieru – Generația orfelină 

20 noiembrie  Toader Buhăescu - Marafeturi marginale,  

   Constantin Costache - Urme pe oglinda apei vol. II: Banii securității 

   Maximilian Popescu-Vella - Ghemul destinelor 

În deschidere, scheci umoristic: „Moartea la administrația financiară”, de 

Simona Tache - interpretat de Marcela Cercel și Oana Vlad, eleve la Liceul de 

Arte „Dimitrie Cuclin”, clasa a XI-a C, prof. Victor Mihăilescu.  

27 noiembrie  Eugen Simion – Ion Creangă : cruzimile unui moralist jovial, prezintă Mihai 

   Cimpoi 

   Liviu Ioan Stoiciu – Vrăjmaș 

   Noutățile editurii Princeps Edit – prezintă Filomena și Daniel Corbu 

4 decembrie  Coriolan Păunescu „Interogație finită”  

   Aurel Drăguș - Boholț: Sat ardelean al tradiției, statorniciei și speranței”,  

   prezintă Vasile Joantă  

   Vasile V. Popa -  „Oameni de ieri, de azi, dintotdeauna”  

   Vernisajul expoziției „Pășind printre chipuri” de ALDYN.  

   Minirecital al Grupului Ortodoxia care vor interpreta „Doina” de Mihai  

   Eminescu și colinde românești.  

11 decembrie  Aurelia Grosu – Picături de suflet în contul înțelepciunii tale 

 

Bilanț anul 2014 

 21 ediții 

 60 autori 



 72 cărți lansate 

 1 vernisaj de expoziție 

 prelegeri, recitaluri artistice, vocale şi instrumentale 

 

2015 

5 feb.  Dorin N. Uritescu - Portretul la criticii literari români,  

  Ioan Toderiță - Clipa de un an lumină  

    - Spațiul vectorial al limbajului literelor;  

  Gheorghe Gurău - Întâiul și ultimul senin 

 

12 feb.  Virgil Andronescu - „Cronica potopului de după Dumnezeu”  

     „Foaie de observație-jurnalul unei conștiințe”; 

  Dumitru Anghel - „O samă de scriitori”;  

   Dragoș Ionescu - „Alter Ego”; 

  Mihai Vintilă -  „Fiare și oameni” și  

    „Ordine în gânduri”,  

  „Revista Litera 13”.  

 

19 feb.  Katia Nanu – Ochiul de sticlă 

  Ionel Necula - Uricar la Poarta Moldovei vol. 6 

  Grigore Postelnicu - În așteptarea precipitațiilor 

 

26 feb.  Costică Neagu – Dumineca poporului 

  Gheorghe Mocanu – Trăsnetul lugubru al mărturisirii 

  Romeo Valentin Muscă – Creștinătate odobeșteană : viața religioasă și lăcașurile de 

    cult între secolele XVII-XXI  

 

5 mart.  Dorel Vișan  - Conferința „Eminescu între geniu, om și sfânt”, susținută de marele 

    actor, care va lansa cu aceasta ocazie și audiobook-ul „Mihai  

    Eminescu - Monologuri celebre din teatrul eminescian”, din care va 

    susține și un recital.  

  Daniel Corbu  - Ferestrele oarbe și Piatra de eol și alte povestiri, 

  lansarea unui set cu 15 audiobook-uri intitulat Mari poeți, mari opere, mari actori, 

  prezentat de Filomena Corbu, Director al Editurii Princeps Edit.  

 

12 mart. Cezarina Adamescu - „Întâlniri semnificative;  

  Maria Cogălniceanu - „N. Carandino - Labirinturi”,  

  Ion Zimbru - „Tandrețe: Pamflete eterne”.  



  Antonio Rizzo -  „Îmi amintesc de o zi de școală: Călătorie prin amintiri și poezii 

     învățate la școală” 

 

19 mart. Alina Beatrice Cheșcă - „Mihail Sebastian – o abordare psihanalitică” 

  Aura Christi - „Cineva din noapte – Someone in the Night”,  

  Diana Enache - „Dor de România”  

 

26 mart. Florentina Loredana Dalian - „A unsprezecea poruncă”; 

  Bianca Osnaga - „Conștiința tragică eminesciană”; 

  Passionaria Stoicescu - „Regele praf”; 

  Carmen Tănase - „Comprimate de timp” 

  Vasile Manole - „De bună voie și nesilit de nimeni”.  

2 apr.   

  Cristian Păunescu, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României -   

   - Prelegerea „135 de ani de la crearea Băncii Naționale a României”;  

   - lansare „Tezaurul Băncii Naționale a României la Moscova” 

   - film cu vizita Majestății Sale Regele Mihai la BNR 

   - „Emisiunea de aur Ardealul nostru” 

  Dan Căpruciu -  „Pelegrin prin viața mea”  

    - „Epigrame pe turcește” 

30 apr.   Mihai Baicu - Letopiseț de familie: însemnări din vremi apuse;  

  Ion Manea - Călimara cu pixeli; 

  Ghiță Nazare -  Dialoguri 50+1;  

  - Casa Corpului Didactic Galați: Repere monografice și Itinerarii spirituale: Istorie, 

  educație, cultură 

3 oct.  Constantin Costache - Urme pe oglinda apei 

  Ioan Gh. Tofan – Viață de pilot 

8 oct.  Nicolae Breban – Jocul și fuga 

                 - Singura cale 

  Aura Christi – La sfera del fredo Dall inferno, con amore 

  Efim Tarlapan – În imperiul unei... fraze 

15 oct.  Laura Sava – Teodor Munteanu: o viață de artist 

  Victor Cilincă – Abecedar istoric gălățean 

  Aurel Scarlat – Trilogia iubirii 

22 oct.  Cassian Maria Spiridon – Pornind de la zero 

  Marius Chelaru – Prin Transcaucazia din Yerevan în Nagorno Karabakh 

  Mircea Platon – Cartea străduințelor subtile 

  Livia Ciupercă – Darurile Dunării 



29 oct.  Mioara Bahna – Zigzag prin literatura lumii 

  Vera Crăciun – Liniștea petalei roz 

  Dora Alina Romanescu – Blestem 

        - Pe drumul dorului și al destinului 

  Ionel Necula – Luca Pițu, cap limpede la devălmășiile cetății 

5 noiembrie  Corneliu Stoica – Monumente de for public din Municipiul Galațiul 

  Săndel Stamate – Sum : poeme 

  Ioan Toderiță – Ereziile mirării 

12 noiembrie Lina Codreanu – Proprietarii de amintirii 

  Petru Ioan – Theodor Codreanu, sau izbânda criticii totale 

19 noiembrie  Viviana Nadia Toporău – Adaptări de zbor 

  Ștefan Andronache – Tecuciul în documente și publicații 

  Dan Movileanu – Alfabetul disperării 

  Apostol Gurău – Șapte proze narative și trei anexe 

26 noiembrie Radu Carp – Drept public, perspectiva comparată și analiza politică 

16 decembrie (Ediție specială) 

- Alexandru Halupa – Fior decadent 

- Vasile Mandric – Sonete 

- Antonio Rizzo – Îmi amintesc de o zi de școală și Dante: infernul în cânturi și terține alese 

- Mihai Vintilă – Adevăruri mari scrise cu litere mici 

- Ana-Maria Cheșcu – Reprezentanțe consulare europene la Galați în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea 

 

Bilanț Salon literar Axis Libri în perioada 2009 – 2014 

 139 ediții 

 374 cărți lansate 

 301 autori 

 prelegeri, dezbateri pe diverse teme cultural-istorice, recitaluri 

artistice, vocale şi instrumentale, vernisaje de expoziții 

 

 
Bilanț  anul 2015 

 20 ediții 

 66 autori 

 86 cărți lansate 

 prelegeri, recitaluri artistice, vocale şi instrumentale 

 



1 

           Anexa nr. 1.5 

Programele propuse 

 pentru întreaga perioadă de management 

 cu denumirea şi descrierea fiecărui program 

 (exemplificări) 

 

În perioada 2013 - 2016 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a conceput și realizat mai multe 

tipuri de programe, acestea fiind continuate şi grupate astfel:  

A) Programe culturale şi educaţionale; 

B) Programe de investiţii; 

C) Programe ştiinţifice şi de dezvoltare organizaţională; 

D) Programe editoriale. 

Pe întreaga perioadă de aplicare a acestui proiect de management, pentru perioada 2016 – 2019, 

programele menţionate mai sus se vor continua şi dezvolta astfel încât să facă faţă exigenţelor  

beneficiarilor instituţiei. 

Din fiecare categorie putem să exemplificăm cu cele mai importante activităţi, astfel: 

A) Programe culturale şi educaţionale: 

 Ziua Culturii Naționale – Eminescu 2013 – Program de manifestări dedicate marelui 

poet naţional; 

 Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie; 

 Zilele cărţii pentru Copii –  Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie; 

 Clubul de vacanţă pe timp de vară, cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor; 

Cafeneaua culturală; BiblioVACANȚA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! și 

Şah sportul minţii! 

 Biblioteca Estivală -  amenajarea unui spaţiu out-door în Parcul Municipal „Mihai 

Eminescu” pe perioada verii; 

 Programul de educație nonformală Grădina cu Cărți - se desfășoară în Grădina 

Publică, pe perioada verii; 

 Festivalul Naţional al Cărţii Axis Libri – manifestare de amploare iniţiată de Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul Local 

Galaţi, Primăria Muncipiului Galaţi, Direcția Județeană pentru Cultură Galați, 

Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj și sub înaltul patronaj al 

Ministerului Culturii; 

 Salonul Literar AXIS LIBRI – manifestare cultural-artistică ce îşi propune ca în fiecare 

zi de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare, 

recitaluri de muzică şi poezie etc.; 
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 Noaptea în Bibliotecă la Galați –  proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A. 

Urechia”; 

 Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – 

data inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”); 

 Târgul de carte de Sf. Andrei – organizat în parteneriat cu Universitatea 

„Dunărea de Jos” și Editura „Eikon” Cluj; 

 Tradiții și obiceiuri de iarnă - Expoziții și manifestări realizate în colaborare cu 

partenerii culturali din Galați sau din țară. 

   

 B) Programele investiţionale pot fi grupate astfel: 

a) Achiziţie tehnică de calcul şi dotări independente; aceasta se impune datorită uzurii morale 

şi fizice a echipamentelor IT ;  

b) Extinderea rețelei de biblioteci publice din municipiul/județul Galați;  

c) Construcţia unei noi clădiri pentru bibliotecă care să aibă statutul de Bibliotecă 

Metropolitană; 

d) Adaptarea condiţiilor de lucru la cerinţele legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în 

muncă, asigurarea de echipamente de lucru şi protecţie, anual; 

e) Diversificarea serviciilor de bibliotecă - Servicii de copiere; 

f) Echipament videoconferință și sonorizare; 

g) Amenajare spațiu exterior. 

   

 C) Programele ştiinţifice şi dezvoltare organizaţională  

1. Biblionet – lumea în biblioteca mea. Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de la 

Fundaţia Bill & Melinda Gates. Biblionet a fost un program de finanţare care a fost derulat și 

implementat pe parcursul a cinci ani și care facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, 

prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de 

formare și tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile 

locale sub forma unui parteneriat între IREX România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale și naţionale și bibliotecile din 

ţară. În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu echipamente IT 80 biblioteci publice 

locale (incluzând aici şi sediul central al BVAU şi filialele acesteia) și au fost instruiţi 105 

bibliotecari în Tehnologia Informaţiei şi Servicii noi de bibliotecă, rezultând astfel o 

investiţie de 2.100.000 lei la nivelul judeţului; 

2. American Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele 

interesat de cultura și civilizația americană. A fost inaugurat în anul 2010; 

3. Helvet Shelf Galați – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele 
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interesat de cultura și civilizația elvețiană. A fost inaugurat în anul 2014; 

4. Axa cărţilor Galaţi-Iași-Cahul-Chișinău, proiect aprobat, depus la Departamentul Românilor 

de Pretutindeni, dar fără finanţare în anii anteriori, cu asigurări pentru derulare în 2015 - 2020. 

Total valoare proiect 42636,73 lei; 

5. Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Formare profesională. Finanţator: 

Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates. În cadrul 

Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi a fost creat „Centrul Regional de Formare 

profesională” ca ultimă acţiune a Programului „Biblionet” susţinut de Fundaţia IREX. La nivel 

naţional au fost alese cinci biblioteci (București, Deva, Brașov, Cluj și Galaţi) care vor avea rol 

de centre de învăţare atât pentru bibliotecarii din instituţie, bibliotecarii din bibliotecile din 

judeţ, bibliotecarii din judeţele arondate, cât și pentru utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator al 

Bibliotecii sau potenţial utilizator care dorește să parcurgă o formă de formare profesională. 

Fundaţia IREX a susţinut financiar costurile pentru acreditare, costurile legate de materialele de 

curs și în cursul anului 2015, Centrul Regional de Formare profesională al Bibliotecii „V.A. 

Urechia”  a fost dotat cu echipamente IT în valoare de cca 10.000 de dolari. De la înființarea 

Centrului Regional de Formare profesională, în toamna anului 2014,  s-au organizat 6 (șase) 

cursuri la care au participat 60 persoane. 

6. Cartea călătoare – reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi 

cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare 

Focşani, prin care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio Daisy, destinată 

persoanelor cu deficienţe de vedere; 

7. În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” și a programelor de colaborare transfrontaliere, 

Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" a inițiat un program amplu de susţinere şi cooperare 

interbibliotecară, de dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de Filiale 

în toată euroregiunea. Au fost deschise 5 (cinci) filiale în Republica Moldova și 2 (două) în 

Ucraina. Pentru dotarea acestor filiale au fost selectate lucrări reprezentative din donaţiile 

primite de Biblioteca „V.A Urechia” precum şi din producţia editorială a editurii Bibliotecii - 

„Axis Libri”- în perioada 2013 – 2015, Biblioteca „V.A Urechia” a donat aproximativ 3556 de 

cărți (2013 – 2000 cărți; 2014 – 700 cărți; 2015 – 856 cărți), către bibliotecile din Republica 

Moldova –  la filialele existente precum și la Cahul, Liceelor „Mihai Eminescu“ şi „Ion Vodă“, 

la Biblioteca Raională din Cahul, la Liceul „D. Cantemir“ şi Liceul „Vasile Alecsandri“ din 

Colibaşi. 

  Programele editoriale 

Biblioteca Judeţeană„V.A. Urechia” îşi propune ca prin programele editoriale şi mai ales prin 

crearea brandului „Axis Libri” (revistă, târg de carte, editură și salon literar sub aceeaşi denumire)  

promovarea imaginii instituţiei şi a profesiei de bibliotecar prin mijloace proprii. Programul editorial al 
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Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” poate fi împărţit pe două tipuri de documente: 

‐ publicații prin care instituţia promovează imaginea instituţiei, a profesiei de bibliotecar şi a 

valorilor culturale locale; acestea fiind: Revista „Axis Libri”  (trimestrială) şi s-a editat, 

începând din anul 2013, cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei Galaţi, şi sub 

egida Uniunii Scriitorilor din România, revista,  trimestrială la început, apoi, semestrială 

„Antares - Axis Libri”, cu profil de teorie, istorie şi critică literară. S-a continuat şi tipărirea 

celorlalte publicaţii profesionale: „Buletinul Fundaţiei Urechia” (anual) - revistă de studii şi 

cercetări în biblioteconomie, bibliologie, cultura informaţiei şi ştiinţe umane; „Asociaţia” - 

buletin informativ al Filialei ANBPR Galaţi cu adresabilitate publicului ţintă din mediul rural și 

„Anuarul evenimentelor culturale” - publicaţie profesională care apare din anul 2011, fiind 

considerat un important instrument de informare atât în cadrul Bibliotecii cât şi în cadrul altor 

instituţii gălăţene.  

‐ monografii ale scriitorilor gălăţeni, lucrări de referinţă legate de activitatea de memorie 

culturală locală şi alte tipuri de tipărituri cu caracter ştiinţific.  
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Anexa nr. 1.6 

       

PROPUNERI BVC –  

PRINCIPALELE MANIFESTĂRI CULTURALE  

PE ANUL 2016 

 

LUNA IANUARIE  

1. Ziua Culturii Naţionale – festivităţi+spectacol omagial dedicate Zilei Culturii Naţionale precum 

şi zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie) 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivel local și național; 

 Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane, îndeplinirea 

 misiunii bibliotecii publice de ridicare a nivelului cultural şi de civilizaţie a locuitorilor din 

 arealul Dunării de Jos 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 1.500 persoane 

Data desfășurării: 15 ianuarie 

Necesar:  

 buchete de flori........................................................................300 lei 

 2 camere cazare invitaţi...........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc...................................................0 lei (sponsorizare) 

 diplome (10 buc.).......................................................................20 lei 

 afişe A4 (40 buc.).......................................................................68 lei 

 afişe A3 (15 buc.).......................................................................33 lei 

 invitaţii (150 buc.).....................................................................165 lei 

 pliante prezentare secţii (100 buc.)............................................340 lei 

 cărţi de vizită Bibliotecă (100 buc.).............................................55 lei  

 fluturaşi .....................................................................................130 lei   

        Buget  1.511 lei 

2. 24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române - Manifestări organizate de Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechia”  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivel local şi naţional; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: Profesori, elevi, studenţi, autorităţi locale 
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Public participant – estimare: 200 persoane 

Data desfășurării: 24 ianuarie 

Necesar:  

 diplome (10 buc.).....................................................................20 lei 

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (10 buc.)......................................................................22 lei 

 pliante prezentare secţii (60 buc.)............................................205 lei 

 cărţi de vizită Bibliotecă (100 buc.)...........................................55 lei  

         Buget  319 lei 

3. Ion Luca Caragiale – 164 de ani de la naştere -  manifestări prilejuite de aniversarea marelui 

scriitor (30 ianuarie) 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivel local şi naţional; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: Scriitori, profesori, elevi, studenţi 

Public participant – estimare: 200 persoane 

Data desfășurării: 30 ianuarie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

          Buget  30 lei 

4. 2 ediții ale Salonului Literar Axis Libri – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central, Sala „Mihai Eminescu”. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna ianuarie: 350 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 
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 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 2 ediţii x luna ianuarie 2016 = 1.324 lei 

    BUGET TOTAL LUNA IANUARIE 2016 = 3.184 lei 

    Public participant – estimare: 2.250 persoane 

LUNA FEBRUARIE 

1. 4 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna februarie: 700 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 4 ediţii x luna februarie 2016 =  2.648 lei 

2. 14 februarie – Valentine's Day – activități cu tineri și adolescenți 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 
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 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: adolescenți 

Public participant – estimare: 120 persoane 

Data desfășurării: 12 februarie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

          Buget 30 lei 

3. 15 februarie - V.A. Urechia la ceas omagial – Manifestări prilejuite de aniversarea a 182 de ani 

de la nașterea ctitorului Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor 

 personalităţi ale culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 200 persoane 

Data desfășurării: 15 februarie 

Necesar:   

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 slujbă de pomenire (după canoanele ortodoxe)..................1.000 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane....................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

         Buget 1.662 lei 

4. Dragobetele. Sărbătoarea iubirii populare  - activități cu tineri și adolescenți 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 
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 promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: adolescenți 

Public participant – estimare: 120 persoane 

Data desfășurării: 24 februarie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

          Buget 30 lei 

    BUGET TOTAL LUNA FEBRUARIE 2016 = 4.370 lei 

    Public participant – estimare: 1.140 persoane 

 

LUNA MARTIE  

1. Ziua Mărţişorului - Manifestări organizate pentru copii şi tineri 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: copii și tineri 

Public participant – estimare: 400 persoane 

Data desfășurării: 1 martie 

Necesar:  

 diplome (20 buc.).....................................................................40 lei 

 afişe A4 (15 buc.).....................................................................26 lei 

 afişe A3 (10 buc.).....................................................................22 lei  

 felicitări (200 buc. X 3.5 lei)..................................................700 lei│sponsorizare 

        Buget  788 lei 

        Din care: 

        - 700 lei sponsorizare 

        - 88 lei din bugetul propriu 

2. Ion Creangă – 179 de ani de la naştere - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: copii și tineri 

Public participant – estimare: 400 persoane 
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Data desfășurării: 1 martie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

          Buget 30 lei 

3. 4 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna martie: 700 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 4 ediţii x luna martie 2016 =  2.648 lei 

  

4. Ziua Mondială a Poeziei - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: scriitori, iubitori ai poeziei de toate vârstele 

Public participant – estimare: 400 persoane 
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Data desfășurării: 21 martie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

          Buget 30 lei 

     BUGET TOTAL LUNA MARTIE 2016 = 3.496 lei 

     Din care: 

     - 700 lei sponsorizare 

     - 2.796 lei din bugetul propriu 

     Public participant – estimare: 1.900 persoane 

 

LUNA APRILIE 

1. Programul Biblioteca altfel realizat pentru a marca Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii - 

manifestări, programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: copii și tineri 

Public participant – estimare: 500 persoane 

Data desfășurării: 6 – 15 aprilie 

Necesar:  

 afişe A4 (20 buc.).....................................................................34 lei 

 afişe A3 (7 buc.).......................................................................15 lei  

 pliante prezentare secții (100 buc.)........................................340 lei 

 cărți vizită bibliotecă (100 buc.)...............................................55 lei 

         Buget  444 lei 

2. Sărbători Pascale 2016 - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: publicul gălățean 

Public participant – estimare: 400 persoane 

Data desfășurării: 25-29 aprilie 

Necesar:  
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 afişe A4 (25 buc.).....................................................................43 lei 

 afişe A3 (3 buc.).........................................................................7 lei  

 felicitări (100 buc. X 3,5 lei)....................................................350 lei│sponsorizare 

        Buget 400 lei 

        Din care: 

        - 350 lei sponsorizare 

        - 50 lei din bugetul propriu 

3. 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului – manifestări, consfătuiri, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea meseriei de bibliotecar; 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: bibliotecari, voluntari, profesori, elevi, studenți 

Public participant – estimare: 500 persoane 

Data desfășurării: 23 aprilie 

Necesar:  

 buchete de flori........................................................................300 lei 

 cazare invitați (2 camere duble)...............................................400 lei 

 afişe A4 (15 buc.)......................................................................26 lei 

 afişe A3 (8 buc.)........................................................................18 lei  

 diplome (10 buc.)......................................................................20 lei 

 invitații (150 buc.)....................................................................165 lei 

 felicitări (100 buc. X 3,5 lei)....................................................350 lei│sponsorizare 

 cărți de vizită instituție (100 buc.)..............................................55 lei 

 fluturaşi ...................................................................................100 lei 

        Buget  1.434 lei 

        Din care: 

        - 350 lei sponsorizare 

        - 1.084 lei din bugetul propriu 

4. 4 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna aprilie: 700 persoane 
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Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 4 ediţii x luna aprilie 2016 =  2.648 lei 

    BUGET TOTAL LUNA APRILIE 2016 = 4.926 lei 

    Din care: 

    - 700 lei sponsorizare 

    - 4.226 lei din bugetul propriu 

    Public participant – estimare: 2.100 persoane 

 

 

LUNILE MAI-SEPTEMBRIE 

1. 2 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi 

poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total lunile mai - septembrie: 300 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 
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 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

     Buget / ediţie 662 lei 

     Buget/ 2 ediţii x lunile mai-septembrie 2016 = 1.324 

2. Carnavalul Cărţii pentru Copii, ediţia a XXXVI-a dedicat „Zilei Internaţionale a Copilului” 

(cuprinde şi Campania „Să ne întoarcem la lectură” +  manifestări Filiale) 

Public vizat: copii 

Public participant – estimare: 1000 persoane 

Data desfășurării: 1 iunie 

Necesar:  

 15 afişe A3.....................................................................................33 lei 

 30 afişe A4.....................................................................................51 lei 

 400 nr. concurenţi..........................................................................14 lei 

 70 diplome ...................................................................................140 lei 

 200 de semne de carte cu titlul campaniei......................................90 lei 

 50 pliante cu serviciile bibliotecii.................................................170 lei 

 35 m panglică (2,50 lei x1 m.)........................................................87,5 lei 

 15 ecusoane..............3,1 lei (interior).+12 lei (1 ecuson*0,8 lei)=15 lei 

         Buget  600,5 lei 

3. Festivalul Naţional de Carte „Axis Libri”, ediţia a VIII-a  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene 

Public vizat: toți iubitorii de carte și cultură  

Public participant – estimare: 40.000 persoane 

Data desfășurării: 23 – 27 mai 

Necesar: 

 aranjamente florale..........................................................................300 lei 

 10 camere cazare invitaţi – 2 nopți................................................4.000 lei 
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 cafea, patiserie, fructe, apă, suc...........................................................0 lei (sponsorizare) 

 diplome (20 buc.)..............................................................................40 lei 

 afişe A4 târg ( buc. 60)......................................................................102 lei 

 afişe A4 pentru publicitate  (80 buc. A4)...........................................136 lei 

 afişe A3 târg (3 buc.).............................................................................7 lei 

 Afişe A3 pentru publicitate. (35 buc.).................................................77 lei 

 cărţi de vizită Bibliotecă (100 buc.)....................................................55 lei  

 invitaţii (180 buc.)............................................................................. 198 lei 

 logo (5 buc. A4)..................................................................................... 8 lei 

 numere căsuţe (35 buc.)........................................................................15 lei 

 etichete edituri (230 buc.)....................................................................391 lei 

 Afişe tombolă (6 buc. A4).......................................................................9 lei 

 fluturaşi tombolă (150 buc.)................................................................137 lei 

 fluturaşi edituri (100 buc.).....................................................................35 lei 

 30 ecusoane.......................6,2 lei (interior)+24 lei (1 ecuson*0,8 lei)=30 lei 

 fluturaşi festival (150 buc.)..................................................................137 lei 

 program festival (240 buc. A3)............................................................528 lei 

 program festival pentru mape (35 buc. A4).........................................60 lei 

 comunicat de presă (35 buc. A4).........................................................60 lei 

 program în format mare (20 buc. A3)..................................................44 lei 

 afişe manifestări din cadrul festivalului (45 buc. A4, 20 buc. A3)....121 lei 

 mesh ..................................................................................................1320 lei│sponsorizare 

 banner.................................................................................................880 lei│sponsorizare 

 coli imprimate cu sigla salonului (60 buc.)........................................102 lei 

 roll-up.................................................................................................770 lei│sponsorizare 

 ziarul festivalului (50 buc.)...............................................................330 lei 

        Buget   9.892 lei 

        Din care: 

        - 2.970 lei sponsorizare 

        - 6.922 lei din bugetul propriu 

4. Săptămâna Națională a Voluntariatului – activități de promovare a voluntariatului în bibliotecă 

Scop: dezvoltarea și promovarea voluntariatului la nivel local  

 Obiective: educarea și formarea tinerelor generații pentru activități în folosul comunității și  

 deprinderea unor cunoștințe și abilități necesare dezvoltării personale, promovarea imaginii 

 publice a bibliotecii   

 Public vizat: voluntari: elevi, cadre didactice, comunitatea gălățeană 
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 Public participant estimat: 600 persoane 

 Localizare: sediul central al BVAU și în locuri publice 

 Data desfășurării: 9-15 mai 2016 

 Buget necesar: 

 afișe A4...............................................................20 buc. = 34 lei 

 afișe A3...............................................................10 buc. = 22 lei 

 invitații................................................................60 buc. = 66 lei 

 ecusoane.............................................................100 buc. = 100 lei 

 fluturași..............................................................150 buc. = 137 lei 

 cărți vizită instituție...........................................100 buc. =  55 lei 

 70 diplome..........................................................70 buc. = 135 lei 

         Buget  549 lei 

5. Mihai Eminescu – 127 de ani de la trecerea în eternitate: expoziții, manifestări, depuneri de 

coroane de flori la Statuia poetului din Parcul Municipal 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene 

Public vizat: toți iubitorii de carte și cultură  

Public participant – estimare: 400 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie 

 buchete de flori........................................................................300 lei 

 pliante Statuia lui Eminescu (100 buc.)...................................340 lei 

 afişe A4 (10 buc.)......................................................................17 lei 

 afişe A3 (8 buc.)........................................................................18 lei  

              Buget   675 lei 

6. Biblioteca Estivală cu următoarele componente: 

 a) Clubul de vacanţă - Cafeneaua culturală  - 10 întâlniri pe diverse teme cu adolescenţii 

 gălăţeni 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale 

 culturii româneşti, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: adolescenţii gălăţeni 

Public participant – estimare: 50 persoane/ întâlnire. Total 10 întâlniri: 500 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 20 afișe A3....................................................................................40 lei 
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 16 afișe A4....................................................................................25 lei   

 fluturași 440 buc..........................................................................352 lei 

 40 buc. diplome............................................................................ 80 lei 

               Buget   497 lei 

 b) Clubul de vacanţă pentru copii - Clubul Curioşilor  – întâlniri şi manifestări la care 

 vor participa copiii până în 14 ani 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: copiii până în 14 ani 

Public participant – estimare: 100 persoane/ întâlnire. Total 10 întâlniri: 1.000 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 - 20 afișe A3....................................................................................40 lei 

 - 16 afișe A4....................................................................................25 lei   

 - 150 carneţele club.......................................................................150 lei 

 - 50 buc. diplome...........................................................................100 lei 

                           Buget  465 lei 

 c) Tabăra de Creație AXIS LIBRI (15 iunie – 10 septembrie) – întâlniri şi manifestări la 

 care vor participa copii 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: copiii  

Public participant – estimare: 80 persoane/ întâlnire. Total 20 întâlniri: 1.600 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 - 5 Afişe A3........................................................................11 lei 

 - 5 afişe A4...........................................................................9 lei 

 - 150 carneţele club..........................................................150 lei 

 - 50 buc. diplome...............................................................96 lei 

                 Buget  266 lei 

7. Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă ! (15 iunie – 10 septembrie) – întâlniri şi manifestări la 

care vor participa copii 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: copiii  

Public participant – estimare: 50 persoane/ întâlnire. Total 27 întâlniri: 1.350 persoane 
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Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 - 5 Afişe A3........................................................................11 lei 

 - 5 afişe A4...........................................................................9 lei 

 - 150 carneţele club..........................................................150 lei 

 - 50 buc. diplome...............................................................96 lei 

                 Buget  266 lei 

8. Clubul de vacanță – BIBLIOVacanța, ediția a 3-a (15 iunie – 10 septembrie) – întâlniri şi 

manifestări la care vor participa copii 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: copiii  

Public participant – estimare: 80 persoane/ întâlnire. Total 20 întâlniri: 1.600 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 - 5 Afişe A3........................................................................11 lei 

 - 5 afişe A4...........................................................................9 lei 

 - 150 carneţele club..........................................................150 lei 

 - 50 buc. diplome...............................................................96 lei 

                 Buget  266 lei 

9. Șah – sportul minții, program educațional recreativ pentru vacanța de vară  

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Public vizat: copii  

Public participant – estimare: 50*10 întâlniri = 500 persoane 

Data desfășurării: 15 iunie – 10 septembrie 

Necesar: 

 - 5 Afişe A3........................................................................11 lei 

 - 5 afişe A4...........................................................................9 lei 

 - 50 buc. diplome...............................................................96 lei 

                 Buget  116 lei 

10. Ziua Dunării - programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: publicul gălățean  
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Public participant – estimare: 175 persoane 

Data desfășurării: 29 iunie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei  

                   Buget  30 lei    

11. Ziua Marinei - manifestări, programe literar-artistice, expoziţii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”, sediul central+filiale. 

Public vizat: publicul gălățean  

Public participant – estimare: 175 persoane 

Data desfășurării: 15 august 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei  

                    Buget  30 lei   

12. Clubul de șah „Axis Libri” - proiect educațional 2015/2016 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivel național și local; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”. 

Public vizat: copii din școlile și grădinițele gălățene 

Public participant – estimare: 20 persoane/ întâlnire x 36 întâlniri = 720 persoane 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei 

 tablă de șah de perete (2 buc.)................................................800 lei 

 tablă de șah (10 buc.)..............................................................450 lei  

                    Buget 1.280 lei    

13. Zilele Europene ale Patrimoniului – colocviu, expoziții 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivel național și local; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”. 

Public vizat: copii din școlile și grădinițele gălățene 

Public participant – estimare: 300 persoane 

Data desfășurării: 19 septembrie 
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Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).....................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.).......................................................................13 lei  

                    Buget  30 lei   

14. Clubul de voluntariat V.I.R.A.L. - program de activități dedicate stimulării inițiativei 

voluntarilor în BVAU.  

 Scop: optimizarea voluntariatului la nivel instituțional; 

 Obiective: formarea voluntarilor și organizarea activităților de voluntariat ale bibliotecii   

 Public vizat: diverse categorii de utilizatori ai bibliotecii 

 Nr. participanți estimat: 75 - 100 

 Localizare: sediul central al BVAU, Sala Mihai Eminescu 

 Periodicitatea desfășurării: săptămânal, cu excepția vacanței de vară (15 iunie – 15 

septembrie), a sărbătorilor legale și zilelor libere stabilite prin lege, și cu prilejul activităților 

ocazionale în cadrul manifestărilor mari ale instituției (ex. Săptămâna Națională a Bibliotecilor 

Publice 18-24 aprilie 2016, Noaptea în Bibliotecă la Galați – octombrie 2016, Zilele Bibliotecii 

Județene ”V.A. Urechia” 7 – 13 noiembrie 2016, Ziua Internațională a Voluntariatului – 5 decembrie 

2016) 

 Buget estimat:   

 topuri coli scris.........................................2 x 15 lei = 30 lei 

 dosare plastic............................................50 x 1 leu = 50 lei 

 pixuri .......................................................100 x 0,5lei = 50 lei 

 folii plastic................................................100 x 0,085 lei = 8.50 lei 

 bibliorafturi plastifiate exterior.................4 x 8 lei = 32 lei 

 capsator......................................................1 buc.= 10 lei 

 capse cutie.................................................1000 buc. = 3.50 lei 

 perforator...................................................1 buc. = 15 lei 

 fluid corector..............................................1 buc. = 2 lei 

 mape.........................................................10 buc. X 4 lei = 40 lei 

 ecusoane.................................................150 buc. = 150 lei 

 afișe A4....................................................20 buc. = 34 lei 

 afișe A3....................................................12 buc. X 3 lei = 26 lei 

 invitații.....................................................60 buc. x 1,1 lei = 66 lei  

 diplome....................................................200 buc x 1,9 lei= 380 lei 

     Buget = 877 lei 

   BUGET LUNILE MAI-SEPTEMBRIE 2016 = 17.163,5 lei 

   Din care: 
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   - 2.970 lei sponsorizare 

   - 14.193,5 lei din bugetul propriu 

   Public participant – estimare: 50.320 persoane 

LUNA OCTOMBRIE 

1. Noaptea în Bibliotecă – Manifestări organizate de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în 

vederea promovării colecţiilor de documente. 

 Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”. 

Public vizat: publicul gălățean  

Data desfășurării: 1 octombrie 

Public participant – estimare: 6.500 persoane 

 14 Afişe A3.....................................................................30 lei 

 15 Afişe A4.....................................................................26 lei 

 100 buc. fluturaşi...........................................................113 lei 

 2 camere cazare invitaţi..................................................400 lei 

        Buget  569 lei 

2. 4 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna octombrie: 700 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 
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 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

     Buget / ediţie 662 lei 

     Buget/ 4 ediţii x luna octombrie 2016 =  2.648 lei 

      

    BUGET TOTAL LUNA OCTOMBRIE 2016 = 3.217 lei 

    Public participant – estimare: 7.200 

 

LUNA NOIEMBRIE 

1. 4 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna noiembrie: 700 persoane 

Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................15 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 4 ediţii x luna noiembrie 2016 =  2.648 lei 

2. 7-13 noiembrie – Zilele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” - festivităţi prilejuite de 

aniversarea a 126 de ani de la inaugurarea Bibliotecii 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane, a
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 profesionalismului şi dăruirii pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii publice de ridicare a

 nivelului cultural şi de civilizaţie a locuitorilor din arealul Dunării de Jos 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central şi filiale. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 5.500 persoane 

Data desfășurării: 7 – 13 noiembrie 

Necesar:  

 invitaţii-program (180 buc.).......................................................614 lei 

 fluturaşi (180 buc.).....................................................................203 lei 

 cărţi de vizită bibliotecă (100 buc.)..............................................55 lei 

 pliante de prezentare secţii (140 buc.)........................................477 lei 

 diplome (50 buc.)........................................................................100 lei 

 afişe A4 (75 buc.).......................................................................128 lei 

 afişe A3 (50 buc.).......................................................................110 lei 

 flori.............................................................................................400 lei 

 10 camere cazare invitaţi..........................................................2.000 lei 

 creioane..........................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)......................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (200 buc.)..............................................16 lei 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.).................................................5 lei 

 produse pentru protocol..........................................................0 lei (sponsorizare)  

 mape (60 buc.).............................................................................500 lei │sponsorizare 

 sacoşe (1600 buc.).....................................................................1.073 lei│sponsorizare 

 agende personalizate (150 buc.)...............................................2.250 lei│sponsorizare 

 semne de carte (250 buc.).............................................................90 lei│sponsorizare 

 blocnotess (250 buc.)..................................................................900 lei│sponsorizare 

 calendare mici (5.000 buc)......................................................1.200 lei│sponsorizare 

 calendare mari (150 buc.)....................................................... 3.200 lei│sponsorizare 

 calendare birou (100 buc.).......................................................1.300 lei│sponsorizare 

 

       Buget 14.651 lei 

        Din care: 

        - 10.513 lei sponsorizare 

        - 4.138 lei din bugetul propriu 

3. Zilele Galațiului – manifestări, expoziții, programe literar-artistice; Târg de carte de Sf. Andrei, 

ediția a VI-a. 
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 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane, a

 profesionalismului şi dăruirii pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii publice de ridicare a

 nivelului cultural şi de civilizaţie a locuitorilor din arealul Dunării de Jos 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central şi filiale. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 500 persoane 

Data desfășurării: 27 – 30 noiembrie 

Necesar:   

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

         Buget 523 lei 

    BUGET TOTAL LUNA NOIEMBRIE 2016 = 17.822 lei 

    Din care: 

    - 10.513 lei sponsorizare 

    - 7.309 lei din bugetul propriu 

    Public participant – estimare: 6.700 persoane 

 

LUNA DECEMBRIE 

1. 2 ediții ale Salonului Literar AXIS LIBRI – manifestare culturală organizată săptămânal, în 

fiecare joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

 promovarea valorilor gălăţene. 

 Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 175 persoane/ ediție. Total luna decembrie: 350 persoane 

 Necesar:  

 buchete de flori......................................................................100 lei 

 2 camere cazare invitaţi.........................................................400 lei 

 cafea, patiserie, fructe, apă, suc..............................................0 lei (sponsorizare) 

 creioane...................................................................................10 lei 

 şerveţele (2 pachete)................................................................20 lei 

 pahare de unică folosinţă (100 buc.)..........................................8 lei 



21 

 farfurii de unică folosinţă (10 buc.)...........................................5 lei 

 diplome (3 buc.).........................................................................6 lei 

 afişe A4 (7 buc.).......................................................................12 lei 

 afişe A3 (5 buc.).......................................................................11 lei 

 invitaţii (35 buc.)......................................................................39 lei 

 coli imprimate cu sigla salonului (30 buc.)..............................51 lei 

      Buget / ediţie 662 lei 

      Buget/ 2 ediţii x luna decembrie 2016 =  1.324 lei 

2. Ziua Națională a României – manifestări, expoziţii. 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 100 persoane 

Data desfășurării: 1 decembrie 

Necesar:  

 afişe A4 (10 buc.).........................................................................17 lei 

 afişe A3 (6 buc.)...........................................................................13 lei 

         Buget  30 lei 

3. Tradiţii la români – manifestări, expoziţii, desene, felicitări, întâlnirea cu Moş Crăciun a 

copiilor salariaţilor Bibliotecii etc. 

 Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

 Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

Public participant – estimare: 500 persoane 

Data desfășurării: 19 – 30 decembrie 

Necesar:  

 diplome (10 buc.).........................................................................20 lei 

 afişe A4 (20 buc.).........................................................................34 lei 

 afişe A3 (10 buc.).........................................................................22 lei 

 dulciuri + moş.............................................................................300 lei │sponsorizare 

 felicitări (100 x 3,5 lei)...............................................................350 lei│sponsorizare 

       Buget 726 lei 

        Din care: 

        - 650 lei sponsorizare 

        - 76 lei din bugetul propriu 
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    BUGET TOTAL LUNA DECEMBRIE 2016 = 2.080 lei 

    Din care: 

    - 650 lei sponsorizare 

    - 1.430 lei din bugetul propriu 

    Public participant – estimare: 950 persoane 

Obs. Pentru situații speciale se prevede suma de 1.000 lei pentru cheltuieli de transport al invitaților 

la manifestările culturale. 

Centralizator 

Nr. 

Crt. 

Perioada - 

Luna 

Public 

participant - 

estimare 

Buget total 

propus 

Sponsorizări din 

bugetul propus 

Din bugetul 

propriu 

1. Ianuarie 2.250 persoane 3.184 lei 0 3.184 

2. Februarie 1.140 persoane 4.370 lei 0 4.370 

3. Martie 1.900 persoane 3.496 lei 700 2.796 

4. Aprilie 2.100 persoane 4.926 lei 700 4.226 

5. Mai - 

Septembrie 

50.320 persoane 17.163,5 lei 2.970 14.193,5 

6. Octombrie 7.200 persoane 3.217 lei 0 3.217 

7. Noiembrie 6.700 persoane 17.822 lei 10.513 7.309 

8. Decembrie 950 persoane 2.080 lei 650 1.430 

9. Situații speciale transport invitați 1.000 

TOTAL 72.560 persoane 56.258,5 lei 15.533 lei 41.725,5 lei 

 

MENŢIUNI 

 Pe tot parcursul anului 2016 conducerea Bibliotecii se va preocupa pentru atragerea de noi 

resurse financiare prin acţiuni sponsorizate astfel încât activitățile propuse să fie realizate iar 

imaginea publică a bibliotecii să fie promovată în comunitate. 

  

 BUGET TOTAL PENTRU MANIFESTĂRI 2016: 56.258,5 LEI  

 Din care: 

 - 15.533 lei din sponsorizări; 

 - 41.725,5 lei din bugetul propriu. 

Public participant – estimare – 72.560 persoane.  



 

1 

Anexa nr. 2 

TABEL VALORI DE REFERINŢĂ1:  

Categorii de 
investiţii în proiecte2 

Limite valorice 
ale investiţiei în proiecte 
din perioada precedentă3 

(de la 1 martie 2013 – 1 martie 2016)  

Limite valorice ale 
investiţiei în proiecte 

propuse 4 pentru perioada de management  
(de la 1 martie 2016 – 1 martie 2019)  

(1) (2) (3) 

Mici de la 1.000 lei până la 35.000 lei de la 1.000 lei până la 35.000 lei 

Medii de la 35.000 lei până la 100.000 lei de la 35.000 lei până la 100.000 lei 

Mari Peste 100.000 lei Peste 100.000 lei 

 

                                                 
1  Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5. şi III. 6. din caietul de 
obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară şi 2. limite superioare de 
cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.  
2  Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte. 
3  În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5. şi III.6. din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). 
4 Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de 
management). 
 



Anexa nr. 3 

TABELUL  INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME1 

OBS: Ne propunem să: 1. Să contruim o Biblioteca metropolitană de 10-11 mil. Euro. 

(1)  
Categorii de 
Investiţii 2în 

proiecte 

Nr. de 
proiecte în 
primul an  

(anul 
2016) 

Investiţie  
în Proiecte  
primul an 
(anul 2016) 

Nr. de 
Proiecte 
în anul 
2017  

Investiţie 
în Proiecte  
anul 2017 

Nr. de 
Proiecte 
în anul 
2018 

Investiţie 
în Proiecte  
anul 2018 

TOTAL 3Investiţia în program 

         Primul an 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)   (7) (8)  

(2) 

Programul 4: 
a)Salon literar Axis Libri 
b)Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie 
c)Zilele Bibliotecii –noiembrie 
d)Zilele Cărţii pentru copii – iunie 
e)Club de vacanţă – iunie/august 
f) Biblioteca Estivală 
g)Tabăra de creație 
h) Noaptea în Bibliotecă 
i) Ghidul Lives-Ro 
j) Cartea călătoare 
k)Consfătuiri bi-anuale 
l)Editare monografii 
m)Editare periodice 
n)Achiziție tehnică de calcul și dotări 
o) Protecția muncii, sănătatea și securitatea 
p) Consultanță și expertiză 
r) Serviciu de medicina muncii 
s)Evaluare şi clasare documente de 
patrimoniu 

(Mici) de la 
1.000 lei 
până la 
35.000 lei 

18 250580 18 275638 18 303202 1622280 1784508 1962959 

                                                 
1  Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, 

pentru întreaga perioadă a managementului. 
2  Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele  (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 2.). 
3  Se calculează valoarea totală,  pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de 

management. 
4  Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management. 



(1)  
Categorii de 
Investiţii 2în 

proiecte 

Nr. de 
proiecte în 
primul an  

(anul 
2016) 

Investiţie  
în Proiecte  
primul an 
(anul 2016) 

Nr. de 
Proiecte 
în anul 
2017  

Investiţie 
în Proiecte  
anul 2017 

Nr. de 
Proiecte 
în anul 
2018 

Investiţie 
în Proiecte  
anul 2018 

TOTAL 3Investiţia în program 

 
a)Manifestări culturale, microexpoziţii, 
evenimente culturale etc. 
b)Reparații curente, igienizare, reparații 
acoperiș ș.a. 

(Medii) de la 
35.000 lei 
până la 
100.000 lei 

2 194700 2 214170 2 235587    

 
a)Festivalul Naţional Axis Libri 
b)Amenajare spațiu exterior 
c)Extinderea rețelei de biblioteci publice din 
municipiu/ județ 
d)Dezvoltarea și menținerea proiectelor 
existente 

(Mari) Peste 
100.000 lei 

4 1177000 4 1294700 4 1424170    

(3) TOTAL5 ,din care: - 

Total nr. 
proiecte în  
anul 2016 

24 

Total 
investiţie în 
proiecte în  

an 2016 
1622280 Lei, 

din care: 

Total nr.   
proiecte în 
anul 2017 

24 

Total 
investiţie în 
proiecte în 
anul 2017 
 1784508 
Lei, din 

care: 

Total 
nr.     

proiecte 
în anul 
2018 

24 

Total 
investiţie în 
proiecte în 
anul 2018 
 1962959 
Lei, din 

care: 

- 

- 

- 

(4) Surse atrase6 - - 
66000 

(editare 
publicații) 

- 
72600 

(editare 
publicații)

- 79860 
(editare 
publicații) 

- - - 

(5) Bugetul autorităţii7 - - 1556280 - 1711908 - 1883099 - - - 

                                                 
5  Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), . 
6  Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind 

atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale 
7  Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate. 



 



Anexa nr. 4 

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE   

NU este cazul 

 
Nr. de 

proiecte1 proprii 
Nr. de 

beneficiari2 
Nr. de 
bilete3 

Venituri Propuse 
(mii lei) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul de referinţă4     

Primul an     

Anul x     

Total5     

 

                                                 
1  Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc. 
2  Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete 

onorifice/invitaţii. 
3  Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ 

întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
4  Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
5  Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii  realizate din activitatea de bază. 



           Anexa nr. 5  
 

PROGRAM MINIMAL ANUAL 
 
 

1. Denumirea instituției: Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați 

2. Lista programelor și proiectelor culturale (după caz, artistice/ muzeale etc.) proprii prevăzute în 

proiectul de management de la 1 mai 2016 la 1 mai 2019: 

 

Nr. 
crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiecte în 
cadrul 
programu
-lui 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

Anul 2016  

1. Programe 
culturale și 
educaționale 
(mari) 

Promovarea și 
dezvoltarea 
actului cultural la 
nivelul culturii 
gălățene 

 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Salon literar Axis Libri; 
2. Ziua Bibliotecarului - 23 
aprilie; 
3. Festivalul Național „Axis 
Libri”; 
4. Zilele Cărţii pentru copii – 
iunie; 
5. Cluburi de vacanţă – 
iunie/august; 
6. Grădina cu Cărți 
7. Tabăra de creație 
8. Noaptea în Bibliotecă 
9. Zilele Bibliotecii –
noiembrie 
10. Manifestări culturale, 
expoziții, evenimente culturale 
etc.

 
 
 
 
 
 
 

358.500 

2.  Programe 
științifice și de 
dezvoltare 
organizațională 

Alinierea și 
articularea între 
misiune, viziune, 
valori, politici, 
proceduri, 
structuri, cultura 
organizației și 
utilizator 

 
 
 
 
 

7 

1. Ghidul Lives-Ro 
2. Cartea călătoare 
3. Inaugurarea Filialei nr. 5 
„H.P. Bengescu” 
4. Biblioteca Est ivală  
5. Conferințe/întruniri 
profesionale 
6. Evaluare şi clasare 
documente de patrimoniu 
7. Centrul de formare 

 
 
 
 
 
294.000 

3.  Programe 
editoriale 

Promovarea 
profesiei, 
cunoaştere 
locală, 
dezvoltare 
educativ-
culturală 

 
 
 
2 

1. Editare monografii 
2. Editare periodice 

 
 
 
60.000* 

4.  Programe 
investiţionale 

Creşterea 
calităţii 
serviciilor prin 
asigurarea unor 

 
 
 
 

1. Extindere spații de 
bibliotecă – Filiala nr. 5 în 
Cartierul Dunărea 
2. Extindere spaţii de 

 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiecte în 
cadrul 
programu
-lui 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

noi dotări  
 
 

10 

bibliotecă – filiala specializată 
în medicină (parteneriat cu 
UGAL – Facultatea de 
Medicină) 
3. Dotări echipamente 
4. Înființare compartiment 
carte veche în cadrul Atelierului/ 
Laboratorului Legătorie 
5. Dotări funcţionale 
6. Menținere funcționalitate 
spații existente 
7. Amenajare spațiu exterior 
8. Reglementări PSI 
9. Asistență juridică 
10. Reglementări SSM 

 
 
 
902.200 

Anul 2017 

1. Programe 
culturale și 
educaționale 
(mari) 

Promovarea și 
dezvoltarea 
actului cultural la 
nivelul culturii 
gălățene 

 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Salon literar Axis Libri; 
2. Ziua Bibliotecarului - 23 

aprilie; 
3. Festivalul Național „Axis 

Libri”; 
4. Zilele Cărţii pentru copii – 

iunie; 
5. Cluburi de vacanţă – 

iunie/august; 
6. Grădina cu Cărți 
7. Tabăra de creație 
8. Noaptea în Bibliotecă 
9. Zilele Bibliotecii –noiembrie 
10. Manifestări culturale, 

expoziții, evenimente 
culturale etc.

 
 
 
 
 
 
 

373.557 

2.  Programe 
științifice și de 
dezvoltare 
organizațională 

Alinierea și 
articularea între 
misiune, viziune, 
valori, politici, 
proceduri, 
structuri, cultura 
organizației și 
utilizator 

 
 
 
 
 

6 

1. Ghidul Lives-Ro 
2. Cartea călătoare 
3. Biblioteca Est ivală  
4. Conferințe/întruniri 

profesionale 
5. Evaluare şi clasare 

documente de patrimoniu 
6. Centrul de formare 

 
 
 
 
 
45.848 

3.  Programe 
editoriale 

Promovarea 
profesiei, 
cunoaştere 
locală, 
dezvoltare 
educativ-
culturală 

 
 
 
2 

1. Editare monografii 
2. Editare periodice 

 
 
 
60.000* 

4.  Programe 
investiţionale 

Creşterea 
calităţii 
serviciilor prin 

 
 
 

1. Extindere spații de 
bibliotecă –  Înființarea a 2 
(două) filiale out-door, una 

 
 
 



Nr. 
crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiecte în 
cadrul 
programu
-lui 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

asigurarea unor 
noi dotări 

 
 
 
 

10 

în Pădurea Gârboavele și 
alta la Foișor – pe Faleză 

2. Extindere spaţii de 
bibliotecă – filiala 
specializată în ecologie 
(parteneriat cu Centrul de 
Consultanţă ecologică 
Galaţi) 

3. Dotări echipamente 
4. Înființare compartiment 

carte veche în cadrul 
Atelierului/ Laboratorului 
Legătorie 

5. Dotări funcţionale 
6. Menținere funcționalitate 

spații existente 
7. Amenajare spațiu exterior 
8. Reglementări PSI 
9. Asistență juridică 
10. Reglementări SSM 

 
 
 
 
940.093 

Anul 2018 

1. Programe 
culturale și 
educaționale 
(mari) 

Promovarea și 
dezvoltarea 
actului cultural la 
nivelul culturii 
gălățene 

 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Salon literar Axis Libri; 
2. Ziua Bibliotecarului - 23 

aprilie; 
3. Festivalul Național „Axis 

Libri”; 
4. Zilele Cărţii pentru copii – 

iunie; 
5. Cluburi de vacanţă – 

iunie/august; 
6. Grădina cu Cărți 
7. Tabăra de creație 
8. Noaptea în Bibliotecă 
9. Zilele Bibliotecii –noiembrie 
10. Manifestări culturale, 

expoziții, evenimente 
culturale etc.

 
 
 
 
 
 
 

390.367 

2.  Programe 
științifice și de 
dezvoltare 
organizațională 

Alinierea și 
articularea între 
misiune, viziune, 
valori, politici, 
proceduri, 
structuri, cultura 
organizației și 
utilizator 

 
 
 
 
 

6 

1. Ghidul Lives-Ro 
2. Cartea călătoare 
3. Biblioteca Est ivală  
4. Conferințe/întruniri 

profesionale 
5. Evaluare şi clasare 

documente de patrimoniu 
6. Centrul de formare 

 
 
 
 
 
47.911 

3.  Programe 
editoriale 

Promovarea 
profesiei, 
cunoaştere 
locală, 
dezvoltare 

 
 
 
2 

1. Editare monografii 
2. Editare periodice 

 
 
 
60.000* 



Nr. 
crt. 

Program Scurtă 
descriere a 
programului 

Nr. 
proiecte în 
cadrul 
programu
-lui 

Denumirea proiectului Buget 
prevăzut 
pe 
program
(lei) 

educativ-
culturală 

4.  Programe 
investiţionale 

Creşterea 
calităţii 
serviciilor prin 
asigurarea unor 
noi dotări 

 
 
 
 
 
 
 

10 

1. Amenajarea și inaugurarea 
unei biblioteci mobile – 
Bibliobuz „V.A. Urechia” 

2. Înfiinţarea unor puncte 
(centre) de informare zonală 

3. Dotări echipamente 
4. Înființare compartiment 

carte veche în cadrul 
Atelierului/ Laboratorului 
Legătorie 

5. Dotări funcţionale 
6. Menținere funcționalitate 

spații existente 
7. Amenajare spațiu exterior 
8. Reglementări PSI 
9. Asistență juridică 
10. Reglementări SSM 

 
 
 
 
 
 
 
982.397 

* Venituri atrase 
 
3. Bugetul alocat pentru Programul minimal: 4.514.873 lei din care 180.000 lei venituri atrase din 
alte surse. 
 Creșterea economică a fost calculată conform Scrisorii-Cadru privind contextul 
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016 și a estimărilor 
pentru anii 2017-2019, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite 
nr. 418.496/17.09.2015 a Ministerului Finanțelor Publice – Cabinet Ministru. 
 
 
Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 
Manager, 
Zanfir Ilie 
 
L.S. 
 
Consiliul Județului Galați 
Reprezentanți legali, 
............................................ 
 
Compartimentul economic, 
........................................... 
 
Compartimentul de specialitate în domeniul de activitate al instituției, 
............................................................................................................... 
 
Compartimentul de specialitate în domeniul managementului instituțiilor de cultură 
....................................................................................................................................... 
L.S. 



Anexa nr. 6 
 
 
 

LISTA PROIECTELOR CARE VOR FI REALIZATE DE MANAGER 

 în primul an de mandat 

 

 

 

1. Denumirea proiectelor 

1. Salon literar Axis Libri; 

2. Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie; 

3. Festivalul Național „Axis Libri”; 

4. Zilele Cărţii pentru copii – iunie; 

5. Cluburi de vacanţă – iunie/august; 

6. Grădina cu Cărți; 

7. Tabăra de creație; 

8. Noaptea în Bibliotecă; 

9. Zilele Bibliotecii –noiembrie; 

10. Manifestări culturale, expoziții, evenimente culturale etc; 

11. Ghidul Lives-Ro; 

12. Cartea călătoare; 

13. Inaugurarea Filialei nr. 5 „H.P. Bengescu”; 

14. Biblioteca Est ivală ;  

15. Conferințe/întruniri profesionale; 

16. Evaluare şi clasare documente de patrimoniu; 

17. Centrul Regional de Formare profesională; 

18. Editare monografii; 

19. Editare periodice; 

20. Extindere spații de bibliotecă – Filiala nr. 5 în Cartierul Dunărea; 

21. Extindere spaţii de bibliotecă – filiala specializată în medicină (parteneriat cu UGAL – 

Facultatea de Medicină); 

22. Dotări echipamente; 

23. Înființare compartiment carte veche în cadrul Atelierului/ Laboratorului Legătorie; 

24. Dotări funcţionale; 

25. Menținere funcționalitate spații existente; 



26. Amenajare spațiu exterior; 

27. Reglementări PSI; 

28. Asistență juridică; 

29. Reglementări SSM. 

 

2. Prezentarea proiectelor 

A. Programe culturale și educaționale (mari) – Proiecte: 

1. Salon literar Axis Libri - manifestare culturală organizată săptămânal, în fiecare joi, la ora 

17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

promovarea valorilor gălăţene. 

Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale. 

2. Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie - manifestare culturală organizată săptămânal, în fiecare 

joi, la ora 17:00 ce cuprinde: dezbateri, lansări de carte, microrecitaluri de muzică şi poezie;  

Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

promovarea valorilor gălăţene. 

Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale 

3. Festivalul Național „Axis Libri” - festival și târg național de carte ce cuprinde: lansări de 

volume, manifestări culturale, momente artistice, vânzare de carte. 

Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, cunoaşterea marilor personalităţi ale culturii 

româneşti, promovarea valorilor gălăţene; 

Public vizat: toți iubitorii de carte și cultură. 

4. Zilele Cărţii pentru copii – program de manifestări dedicate copiilor ce include și 

Carnavalul Cărţii pentru Copii, ediţia a XXXVI-a. 

Public vizat: copii; 

Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, stimularea interesului pentru lectură, 

promovarea valorilor gălăţene. 

Data desfășurării: 1 iunie. 

5. Cluburi de vacanţă – iunie/august:  Clubul de vacanţă - Cafeneaua culturală;  Clubul 



de vacanţă pentru copii - Clubul Curioşilor;  Tabăra de Creație AXIS LIBRI; Petrece 

vacanţa ALTFEL la bibliotecă !;  Clubul de vacanță – BIBLIOVacanța;  Șah – sportul 

minții - programe educaționale recreative pentru vacanța de vară. 

Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

6. Grădina cu Cărți – program de educație nonformală  

Inaugurat în luna iunie a anului 2015, este un program de educație nonformală ce se desfășoară în 

Grădina Publică, pe perioada verii. 

Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

7. Tabăra de creație - sub același brand „Axis Libri”, tabără structurată pe trei secţiuni - 

Pictură, Artă fotografică și Creaţie literară pentru două categorii de vârstă : 5 – 8 ani și 9 – 

14 ani. Se desfășoară pe perioada verii în Parcul Municipal „Mihai Eminescu”. 

Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

8. Noaptea în Bibliotecă - Manifestări organizate de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în 

vederea promovării colecţiilor de documente. 

Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Localizare: Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”. 

Public vizat: publicul gălățean  

9. Zilele Bibliotecii –  festivităţi prilejuite de aniversarea a 126 de ani de la inaugurarea 

Bibliotecii 

Scop:  dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea ataşamentului faţă de valorile patrimoniale şi umane, a profesionalismului 

şi dăruirii pentru îndeplinirea misiunii bibliotecii publice de ridicare a nivelului cultural şi de 

civilizaţie a locuitorilor din arealul Dunării de Jos; 

Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Sediul Central şi filiale. 

Public vizat: Scriitori, profesori, bibliotecari, elevi, studenţi, autorităţi locale. 

 

10. Manifestări culturale, expoziții, evenimente culturale etc. 

Scop: dezvoltarea actului cultural la nivelul culturii gălăţene şi naţionale; 

Obiective: promovarea imaginii publice a Bibliotecii, promovarea valorilor gălăţene. 

Localizare: Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, atât Sediul central cât și filialele. 

Public vizat: publicul gălățean. 



 

B. Programe științifice și de dezvoltare organizațională – Proiecte: 

1. Ghidul Lives-Ro - principalul instrument de lucru care va fi utilizat în bibliotecile din 

România pentru indexarea subiectelor, se va constitui într-un material de referinţă necesar 

şi util în egală măsură bibliotecarilor indexatori şi utilizatorilor. Elaborarea acestuia 

reprezintă o activitate riguroasă și meticuloasă a cărei finalitate se va materializa în 

Tezaurul enciclopedic de vedete de subiect (LIVES-Ro) şi Manualul de indexare aferent, 

instrumente de lucru esenţiale ce vor permite indexarea unitară a subiectelor în bibliotecile 

româneşti de toate tipurile, înlesnind astfel cititorilor accesul la resurse. Biblioteca „V.A. 

Urechia” este implicată în acest proiect cu o echipă de specialiști ce se vor deplasa în țară 

la diverse întruniri de lucru ale grupului; 

2. Cartea călătoare - reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi 

cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea 

Călătoare Focşani, prin care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio 

Daisy, destinată persoanelor cu deficienţe de vedere; 

3. Inaugurarea Filialei nr. 5 „H.P. Bengescu” - inaugurarea unei noi filiale a Bibliotecii în 

cartierul Dunărea, una din zonele de mare aglomerare urbană a municipiului; 

4. Biblioteca Est ivală  -  Este lansat anual, odată cu evenimentele prilejuite de 15 iunie – 

comemorare Eminescu și constă în aducerea serviciilor de educaţie și loisir mai aproape de 

utilizator, prin amenajarea unui spaţiu out-door primitor și generos prin intermediul căruia 

sunt puse la dispoziţia publicului gălăţean peste 3550 documente de bibliotecă din care 

aproximativ 1800 sunt periodice: ziare și reviste, locale și naţionale, jocuri de șah și remi; 

5. Conferințe/întruniri profesionale - Consfătuirile profesionale bi-anuale ale bibliotecarilor 

– realizate în fiecare an de „Ziua Bibliotecarului” - 23 aprilie şi „Zilele Bibliotecii”, în 

luna noiembrie, la sediul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, prilejuri de analiză a 

activităţilor în curs şi trasarea obiectivelor pentru perioada următoare; 

6. Evaluare şi clasare documente de patrimoniu - În cadrul Compartimentului Colecţii 

speciale, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” deține un fond impresionant şi valoros de 

documente – peste 15.770 de unităţi de bibliotecă, un număr însemnat dintre acestea fiind 

cărţi cu o valoare considerabilă pentru patrimoniul cultural naţional mobil: ediţii unicat în 

ţară, exemplare cu ilustraţii remarcabile, cu însemnări speciale, titluri străine care conţin 

informaţii despre spaţiul românesc sau cu o valoare ştiinţifică notabilă. În perioada 2011-

2014, instituția a obținut resursele financiare necesare pentru clasarea în patrimoniul 

cultural național mobil a 7 (șapte) incunabule și pentru expertizarea și evaluarea unui 

număr de 329 u.b., reprezentând 353 de documente (carte veche – românească și străină), 



în conformitate cu prevederile Legii nr. 182(r) din 25.10.2000 şi ale Normei din 

20.08.2008 de clasare a bunurilor culturale mobile, reglementată prin H.G. nr. 886/2008. 

Ne dorim continuarea acestui proiect și în anul 2016. 

7. Centrul Regional de Formare profesională – inaugurat în anul 2015 în cadrul 

Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” are acreditare pentru cursul de perfecționare de 

Formator, cod COR 242401 deci pentru susținere cursuri de pregătire profesională, își 

va continua activitatea și în anul 2016 . 

 

 

C. Programe editoriale* – Proiecte: 

1. Editare monografii - Promovarea profesiei, cunoaştere locală, dezvoltare educativ-

culturală prin editarea de monografii de autori cunoscuți la nivel local și național; 

2. Editare periodice - Promovarea profesiei, cunoaştere locală, dezvoltare educativ-

culturală prin editarea publicațiilor proprii ale Bibliotecii. 

*Din venituri atrase. 

 

D. Programe investiţionale – Proiecte: 

 

1.  Extindere spații de bibliotecă – Filiala 

nr. 5 în Cartierul Dunărea  

Amenajare spaţiu şi deschidere Filiala nr. 5

H.P. Bengescu în Cartierul Dunărea 

2.  Extindere spaţii de bibliotecă – filiala 

specializată în medicină (parteneriat cu 

UGAL – Facultatea de Medicină) 

Amenajare spaţiu şi deschidere filială 

specializată în medicină - dotarea cu 

materiale corespunzătoare desfășurării 

activității cu publicul precum și dotarea 

logistică 

3.  Dotări echipamente - Scanner cu card, self service; 

- Imprimante laser rețea – 4 buc. 

4.  Înființare compartiment carte veche în 

cadrul Atelierului/ Laboratorului 

Legătorie 

 

Achiziție echipamente, ustensile, materiale 

5.  Dotări funcţionale - Achiziție autoturism; 

- Achiziție microbuz (7+1 locuri minim) 



6.  Menținere funcționalitate spații existente Reparații curente, igienizare 

7.  Amenajare spațiu exterior Studiu de fezabilitate și proiect 

8.  Reglementări PSI Întocmire documentație PSI – serviciu 

extern specializat 

9.  Asistență juridică Consiliere juridică și de reprezentare  - 

serviciu extern specializat 

10.  Reglementări SSM Serviciu de medicina muncii – serviciu 

extern specializat  

 

 

3. Bugetul necesar realizării proiectelor: 1.614.700 lei din care 60.000 lei venituri atrase. 

 

4. Bugetul alocat de autoritate: 1.554.700 lei. 

 

5. Remunerație stabilită de autoritate: 
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